
APERITIUSNOUS

El relleu 
generacional dels 
clàssics per fer el 
vermut: dotze 
bars que en poc 
temps s’han fet 
forts en l’art del 
bon beure i la 
teca en miniatura

TAPA TOP
Tasteu la ‘gamba 
de rechupete’: 
només la trobareu 
al Sant Antoni 
Gloriós. Divina!

LES BÈSTIES 
D’EMIR 
KUSTURICA, 
ELS ACÒLITS DE 
DE CHIRICO, 
LES JOIES DE 
VERDI...
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REGALAR GRÀCIES  
ALS NOSTRES  
ANUNCIANTS
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Sumari
Del 13 al 19 de juliol del 2017

Reportatges Seccions
14. El vermut que ara raja
Armat amb un escuradents, en Ricard Martín 
s’ha llançat a l’exploració dels temples 
vermutaires de nova generació.

18. Càmping qui pugui!
L’Erica Aspas ja pensa en les vacances i ha 
demanat consell a campistes ben informats per 
recomanar-nos la parcel·la que més ens escau.

04. Ara i aquí
20. Coses per fer
26. Cinema
30. Teatre i dansa
34. Música i nit
37. Art
41. Menjar 
43.   Beure
44. Tendències

De Chirico Art, p37

CONVERSA AMB NOSALTRES

facebook.com/timeoutbcn

@timeoutbcn

@timeoutbcn

Assistant marketing. Judith Gutiérrez sobre què farà aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana marxo 
de Barcelona, viatjo fins a Astúries, ni més ni menys que de casament! Tot i això, divendres tindré temps de 
donar-ho tot al sing along de Grease, un musical mític, al Poble Espanyol! També aprofitaré la nit per anar a 
sopar al Koku Kitchen Buns i tastar per primera vegada el ramen del que tant parlen els meus companys.

LA TRIA 
DE L’STAFF 

Clean City Teatre, p30
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Emir Kusturica Cine, p26

Panko Menjar, p41
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Si n’esteu farts de cuquisme i superficialitat, 
visiteu la galeria la Projekteria (Ricart, 19). 
Material sensible reuneix 64 fotografies 

de persones que han exorcitzat en imatges 
artístiques els abusos sexuals que van patir. 

Com els vells roquers, Rubén Blades 
s’acomiada de 50 anys de salsa amb la 
gira Caminando, adiós y gracias. No us 

perdeu aquesta figura capital de la música 
llatinoamericana el dc. 19 al Poble Espanyol.  

Ara i 
aquí

Per Ricard Martín i Josep Lambies
timeout.cat/barcelona

Mira! Escolta!

Bastarda’s reloaded: Eudald Capdevila, jove 
director de banca, té una filla amb Caroline 

Bastarda per perpetuar la setena generació de 
vedets de la família. Vodevil familiar els dg. 16 i 

23 al Cercle de Gràcia. Cubaneros, de cap!   

Riu!

‘BARCELONA ES LLOGA’. El docu de TV3 era 
punyent i vistós: veïns expulsats fent botifarrades al 
terrat estil barco de Chanquete i un pèrfid DJ britànic 
gentrificador petant el mercat. Les conseqüències de 
la marca Barcelona exposades visceralment: de fora 
vingueren i de casa ens tragueren. Ara, vaig trobar-
hi a faltar més profunditat. Les dues bombolles 
immobiliàries, la del 2007 i la d’ara (que ho serà si 
peta), tenen dos orígens molt clars. La primera, la llei 
del sòl d’Aznar del 1998: va fer tot el sòl urbanitzable 
(menys el que no fos declarat així). En lloc d’abaratir 
l’habitatge, va disparar l’especulació. La segona, la 
llei dels lloguers de Rajoy, 2013: contractes reduïts 
de cinc a tres anys i a la porra amb l’actualització 
marcada per l’IPC (unes condicions que ara semblen 
de règim comunista; però no, el 2013 era així). 
Hipocresia criminal: els partits que van donar suport 
al PP aprovant les dues lleis critiquen l’Ajuntament 
per la dificultat de lluitar contra el mercat que van 
crear. No és una catàstrofe natural: els vam (n) votar. 
I votant hem de sortir d’aquest fangar. 

 Ricard Martín

Bombolles

ELS IMPERDIBLES Tres coses que has de fer aquesta setmana
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Ara i aquí

Recordeu quan l’any 1956 les dones cobraven 
una quantitat ostensiblement menor que els 
homes per fer la mateixa feina? No cal anar tan 
enrere: ara, avui i aquí, encara passa. Segons 
dades de la UGT, les dones a Espanya reben 
una mitjana de gairebé 6.000 euros menys a 
l’any que els homes, una desigualtat de fins 
al 23%, i una vergonya del 200% per nosaltres 
com a societat. El que sí que ha canviat, per 
sort, és la consciència majoritària que realment 
tenim un problema i que ha arribat el moment 
de girar les tornes. Una bona mostra és la 
campanya que ha engegat el metro de Nova 
York per fer visible les incomoditats amb què 
es troben les dones en la seva vida diària. Ells, 
amb les escales mecàniques; elles, havent de 
pujar pas a pas. Seguim.  Jordi Garrigós

La campanya contra 
la desigualtat al 

metro de Nova York

Grans coses que envegem d’altres llocs

GRRRR!

With & without Bono
Un, dos, tres, catorze... Som-hi! En 
Bono fa ràbia i això és així. Però 
si ens allunyem del personatge i 
anem a l’artista, veurem que ha 
escrit autèntics himnes. Quan 
sona a la ràdio When the streets 
have no name, que és el que passa a 
moltes urbanitzacions suburbanes, 
difícilment canviaràs d’emissora 
i molt probablement la cantaràs, 
perquè encara que no en siguis 
conscient, te’n saps trossos de 
memòria. I això té el seu mèrit, no? 
Només pels hits que ha fet amb U2 
se li pot perdonar aquesta pàtina 
de sacerdot low cost, sortit d’una 
taverna irlandesa, que arrossega 
a dalt i a baix dels escenaris. No 
descobrirem res de nou dient que 
per la part humanitària és un pesat, 
però un pesat entranyable que 
creu que pot canviar el món fent 
que el públic tregui els mòbils en 
un concert i enviï un SMS amb la 
paraula UNICEF (1,45 € impostos 
inclosos). Ara és un senyor amb 
arracades que als 57 anys segueix 
cantant els èxits pels puestos, fa 
30 anys va posar de moda Joshua 
abans que fos nom quillo i té moltes 
ulleres de sol de colors diferents. 
Quantes en teniu vosaltres? 

L’hipòcrita del rock 
“Confia en nosaltres, el 
capitalisme trobarà el camí”. 
Aquesta frase, escrita després del 
crack de Lehman Brothers, no és 
de Llucifer, és de Bono. El cantant 
d’U2 encarna els pecats més 
terrorífics de la nostra societat: 
de l’avarícia a la hipocresia. 
Autoerigit com a bandera de la 
solidaritat, el mal l’acompanya 
allà on va, com els concerts a 
l’Àfrica patrocinats per Nestlé 
(acusada d’explotar l’epidèmia de 
la sida per afavorir la venda de llet 
amb pols a mares seropositives) 
o la campanya per comprar 
antiretrovirals al continent 
africà de la mà de George Bush i 
l’extrema dreta nord-americana. 
Acció que incloïa la retirada dels 
preservatius i la marginació de les 
prostitutes. Amb una cerca de tres 
segons a Google descobreixes un 
rerefons menyspreable a tot el que 
fa, igual que ho és la seva fiscalitat, 
establerta a Holanda després que 
Irlanda deixés de ser un paradís 
fiscal. Musicalment tampoc estem 
per tirar coets, gràcies a Bono 
existeixen bandes vergonyants 
com Coldplay i Keane. No 
enganyes a ningú, pobre dimoni.

Ens barallem per: Bono, el d’U2

FIGHT!

(i la setmana que ve... els Jocs Olímpics)

Jordi Caballé Jordi Garrigós
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Ara i aquí

Sempre t’han agradat els dracs?
Sí, són màgics. M’he criat al bosc i de petita 
sempre pensava que segur que existien però 
que estaven amagats i no els veia. Sempre he fet 
artesanies i quan em vaig decidir a crear el meu 
primer producte artesà amb màquina de cosir, 
vaig pensar a fer cues de drac, vaig ajuntar dues 
passions i va néixer Cucua.

Als nens els agrada?
I tant! De fet, les vaig fer pensant en els 
meus cinc nebots, per això hi ha cinc 
models de colors diferents. I és molt 
divertit veure com interactuen amb 
les cues i s’ho passen molt bé. Les fan 
servir per a diferents coses i no només 
per fer de drac, també per saltar, per fer 
lluites, per dormir-hi a sobre...
 
És molt més que una cua, oi?
És un objecte versàtil. La forma és la 
d’una cua de drac, feta amb teles de 
cotó 100%, i està pensada per portar-la 

com a tal, però és també un coixí tovet, i quan 
s’extreu el farcit de l’interior es transforma en 
bossa. S’hi poden posar joguines a dins, es pot 
portar a l’escola amb l’entrepà i la bata... 

On es poden trobar?
Vaig obrir botiga electrònica 
per Sant Jordi. Tenia moltes 
peticions! I m’agradaria portar-
les a botigues, perquè quan algú 
ho pot veure de prop i tocar es 
fa millor a la idea del que és. 
A més estic dissenyant altres 
productes, per jugar, imaginar 
i que alhora siguin útils per als 
pares, però encara és sorpresa!  

 Begoña García Carteron  

Gitanos joves al  
Poble-sec:  

–Los premios Nobel 
se llaman así por el 

payo Nobel, el que se 
inventó la dinamita.

Dues noies:   
–Si a la primera cita 

em diu de pagar 
a mitges, no em 

tornarà a veure mai 
més.

Dos nois parlen de 
sèries:  

–Yo es que tengo 
Netflix.  

–¡Pues yo tengo 
Pordede!

Un home en un 
restaurant:  

–A Joc de trons li 
falta acció. És com 

La Riera però en 
medieval. 

Una amiga a una altra:  
-¿Las tortugas ven 

espíritus, también?

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

Barcelona

Helena Guàrdia
Artesana, 28 anys 
www.cucua.es

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

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

#sentitalcarrer

SENTIT

AL

CARRER

“De petita 
pensava 
que 
segur que 
existien  
els dracs”

M’HO  

MEREIXO

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

LA MATANZA DE RECHNITZ
Sacha Batthyany

 Seix Barral. 272 pàg. 18,50 €.

1.
Una gran història
Un bon dia, un periodista suís 
d’origen hongarès troba damunt la 
taula un article on s’especula sobre 
la participació d’una tieta seva, una 
Thyssen, en l’assassinat de 200 
jueus, morts d’un tret al cap durant 
una festa en els últims dies del 
nazisme. El periodista és el mateix 
Sacha Batthyany, que decideix 
regirar els seus orígens i buscar 
víctimes i botxins.

2.
L’estil Carrère
Batthyany va al psiconalista, 
s’adona que és un pare pèssim... 
mentre va traient l’entrellat de la 
història. Ell és el protagonista i el 
narrador, qui queda pitjor parat 
davant de tot el que va descobrint. 
Ens recorda el gran Emmanuel 
Carrère, quan a Limonov i a 
L’adversari llança càrregues de 
profunditat sobre la condició 
humana mentre parla amb ell 
mateix. “Per què ho faig, això?”

3.
I nosaltres, què faríem?
Al final, Batthyany es pregunta 
què hauria fet ell si hagués estat en 
el lloc del seu avi quan, en un altre 
episodi de la història, narra com 
van matar davant dels seus morros 
una parella de jueus veïns molt 
propera. No donarem la resposta. 
Fins a quin punt som íntegres? Què 
hauríem fet a Berlín el 1942? El 
terror només és possible quan les 
persones ‘decents’ miren cap a una 
altra banda.  Andreu Gomila

 3 RAONS PER LLEGIR...

Pla d’un recorregut, al llarg del qual hom explicarà una determinada història, pensat 
de manera que el traçat del fil narratiu avanci en paral·lel al camí i que, per tant, els 

decorats naturals de cada indret ampliïn el relat.

DICCIONARI URBÀ

ARGOT PER A BARCELONINS XERRAIRES

Itinarrar-hi
Per Josep Pedrals

El que uneix Blood drive i el guanyador del 
Premi Nobel de Medicina és la seva actriu 

protagonista: Christina Ochoa, barcelonina 
de naixement, és neta del prestigiós científic 

espanyol i també filla de l’escultor  
Víctor Ochoa.

L’ajudant de producció de grans ficcions 
televisives com Mad men i Weeds s’ha tret de 
la màniga aquesta bogeria de sèrie. Tot i la 

seva curta experiència com a creador, Roland 
brilla en l’execució i promet donar-nos bones 

dosis de sèrie B.

Severo Ochoa James Roland

SÈRIES
PREPAREU ELS ESTÓMACS 
perquè arriba Blood drive, la 
sèrie més repulsiva de l’estiu. 
Un divertimento autoconscient 
molt apte per a amants de 
pel·lis grindhouse com Death 
proof. Sexe, terror, acció, 
humor i sobretot sang i fetge. 
Blood drive és un 5 estrelles 
de la sèrie B, 100% Sitges. 
La història transcorre en un 
món distòpic on resisteixen 
una colla de pertorbats de 
la carretera amb cotxes que 
funcionen amb sang humana 
com a combustible. El Mad 
Max que hauria fet el Quentin 
Tarantino més passat de voltes. 
Fast food gurmet.

 Una sèrie del canal SyFy.

Blood drive
Per Serielizados
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Avui he dinat de cara al mar, en un xiringuito 
que lluïa la inscripció “Barcelona 92” 
desgastada a la lona, sota el nom del restaurant. 
Musclos al vapor (bé), cloïsses a la marinera 
(malament), calamarsons (arrebossats) i 
un arròs més que passable, servit amb tres 
forquilles de fusta per si ens el volíem menjar 
a la valenciana, cosa que no hem fet, que 
per alguna cosa teníem un plat cadascú. La 
conversa anava a tota castanya, com una 
bola de Millón rebotant de costat a costat 
de la màquina, fent giravoltar les dianes o 
entrant uns quants segons al forat especial per 
acumular punts i després sortir-ne encara a més 
velocitat. Ocurrències, idees, informacions, 
crítiques, ganivets, llistes de títols, punyals, 
carícies: un cop tot dit, s’hauria pogut barrejar 

i posar dins de la paella, ordenat i apilonat 
com els grans d’arròs, per tornar-la al cambrer 
i indicar-li que la servís als de dues taules més 
enrere. Per què no? Encolomar les converses ja 
fetes i pastades als ocupants de les altres taules 
del restaurant perquè les degustin amb fruïció 
i, si volen, les enriqueixin amb les seves: “Quina 
frase més ben desconstruïda”, “Quin argument 
tan ben filetejat”, “Aquesta broma està al punt!”, 
de tal manera que la paella que se serveixi 
en aquell restaurant sigui una sola conversa 
que es va ampliant i renovant a mesura que 
passa de boques a estómacs, de culs de ferro 
a forquilles, d’ampolles de vi a fons de copes. 
Mentre parlava i menjava, a les taules del meu 
voltant veia turistes sense mànigues i executius 
locals amb executius estrangers a qui cal seduir 
abans de tancar un bon tracte: “Abans aquesta 
ciutat vivia d’esquena al mar, però ara...”. Si 
mirava endavant, dels ulls em vessaven dos 
colors horitzontals: el groc de la llenca de sorra 
i el blau fosc de la ratlla de mar. Més amunt, el 
blau clar del cel i, sobre el groc, punts negres 
que eren persones que prenien el sol. Una paella 
feta d’aquests colors no passaria cap prova 
de credibilitat, però un fons de migdia pintat 
així costa de creure, també, o si més no afegeix 
una capa d’ociositat de la qual després costa 
desprendre’s per tornar a treballar, desplaçar-se 
com formigues, xerrar per whatsapp o per DM, 
enviar set correus, anar a buscar nens a l’escola, 
comprar al súper, tancar-se a casa. D’esquena al 
mar. Què fa que no baixem a fer paddle surf i un 
bany de tarda, a patinar o a fer el gelat del vespre 
mentre notem la frescor de la crema solar sobre 
la pell de l’esquena i mirem dissimuladament 
el tattoo del braç de la noia que ens l’ha servit? 
De nit, al llit en flames, he repassat les fotos del 

dinar i n’he ampliat 
una on es veia la 
lona amb el nom 
del restaurant: les 
lletres que algú hi 
havia estampat per 
formar la inscripció 
“Barcelona 92” 
estaven a punt, a punt, 
d’esborrar-se, de tant 
estar de cara al mar.

QUÈ LLEGEIXES?

TIMEOUT.CAT/
LLIBRES

Un cop tot 
dit, s’hauria 
pogut 
barrejar a 
la paella, 
apilonat 
com grans 
d’arròs

Els escriptors tenen la paraula

LA COLUMNA

L’autora ha publicat el relat 
‘Neurastènia’ dins del volum 

‘Estats alterats de la ment’ 
(Males Herbes). 280 pàg. 15 €.  

PER MARINA ESPASA

PADDLE 
SURF
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XERRADA

Conversa amb 
Fermín Muguruza
El músic basc 
xerra amb el seu 
públic, abans 
d’actuar al Grec 
acompanyat per una 
big band formada 
per estudiants, 
antics alumnes i 
col·laboradors del 
Taller de Músics.

 Biblioteca Ignasi Iglésias-

Can Fabra. M: Sant Andreu. 

Dijous 13. 18 h.

CINEMA

David Bowie is 
happening now 
+ El ansia
Comença el cicle de 
cinema i documentals 
dedicats a l’univers 

Gaudeix de la ciutat per la cara

GRATIS BCN

FESTA

Comiat de 
La Massana
La Massana s’acomiada de l’edifici 
de l’Antic Hospital de la Santa 
Creu després de 82 anys amb una 
festa amb tallers, projeccions, una 
visita a l’edifici, una rua i amb les 
actuacions de Za!, Punk Floyd, Los 
Yolos i Tutti Frutti. 

 Antic Hospital de la Santa Creu. M: Liceu. Dv. 14. De 10 a 2.30 h. 

de David Bowie amb 
la projecció de David 
Bowie is happening 
now, documental de 
Hamish Hamilton 
i Katy Mullan, i 
El ansia, primer 
film de Tony Scott, 
protagonitzat per 
Bowie i Catherine 
Deneuve.

 DHUB. M: Glòries. Dj. 13. 

16.30 h.

MÚSICA

Habitació 1418: 
Las Vvitch
El trap sense 
masclisme de Las 
Vvitch tancarà la 
jornada de l’Habitació 
1418.

 Capella del MACBA. 

M: Universitat. Ds. 15. 21 h.

FESTA

Festa Major 
del Raval
La festa comença 
amb una cercavila i 
el pregó de Faouzia 
Chati Badou, 
presidenta de 
l’Associació de 
Dones Marroquines 
a Catalunya. No 
us perdeu les 
diades bastoneres 
i castellera i el 
correfoc (ds. 15), 
ni les jornades de 
portes obertes i 
els itineraris per 
conèixer millor el 
barri.

 Diversos espais. M: Liceu. 

De dj. 13 a dg. 16.

NO T’HO 
PERDIS 
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LA SEVA NO és una història nova, 
perquè té un altre germà a Blanes 
i un a Girona capital, on s’ha 
guanyat la fama que el precedeix. 
I ara, des del mes de maig, el 
restaurant Els Sentits compta amb 
una nova ubicació al Club de Vela 
Blanes, un entorn privilegiat per 
sota del passeig Marítim, arran de 
moll i amb vista oberta als velers i 
als iots que es balancegen al port. 

Un interior d’aires minimalistes 
dona pas a una terrassa on 
predominen els colors terra 
combinats amb blanc, oferint un 
ambient absolutament integrat en 
l’entorn mediterrani. Es tracta d’un 
racó amb taules de bambú i amb 
una pèrgola que imita l’ombra d’un 
arbre, que va pel camí d’esdevenir 
una de les terrasses més cotitzades 
d’aquest estiu a la Costa Brava. 

I n’hi ha per a això i per a molt 
més, perquè a més de l’entorn 
hi destaca, per sobre de tot, una 

Cuina mediterrània al 
ritme de les onades

NO T’HO PERDIS

Amb una nova ubicació al Club de Vela de Blanes, el restaurant 
Els Sentits seduirà aquest estiu més enllà de la gastronomia

EL TOC DE gràcia d’aquest 
restaurant lounge davant del port 
és la programació musical. A Els 
Sentits de Blanes entenen l’oïda 
com un dels sentits que més 
han de cuidar per tal d’oferir una 
experiència total. La música forma 
part de l’ambient que tant cuiden 
cada dia. A més, tots els divendres 
de juliol i agost hi ha una programació 
a partir de les 22 h en què pren el 
protagonisme la música acústica 
i en directe. Els grups i artistes 
programats oferiran tot tipus d’estils, 
en un ball melòdic i estival. Hi haurà 

soul de la mà de 
Free Soul, rockabilly 
a càrrec d’Atomic 
Leopards, els Gigil 
s’encarregaran de 
fer sonar pop, David 
Mauricio, pop folk 
català, i no hi faltarà 
el blues, amb Sweet 
Marta. Tot un plaer 
per als sentits!

proposta de plats mediterranis 
amb tocs d’autor, a càrrec del xef 
Òscar Vilà Guardiola, format a 
les cuines del Celler de Can Roca 
i de l’Arzak. La seva és una cuina 
honesta, basada en els productes 
de proximitat, amb verdures i 
hortalisses de l’horta del Maresme 
i amb un peix fresquíssim arribat 
de les llotges de Blanes i d’Arenys 
de Mar, i busca despertar tots els 
sentits del comensal. 

Per obrir boca, cal tastar les 
ostres fresquíssimes i entrants tan 
originals com el cubalibre de foie 
gras. També hi ha una gran varietat 
d’arrossos que varien segons els 
productes de temporada, un menú 
diari sorprenent, que ofereix arròs 
de llamàntol els dijous, i un menú 
gastro especial per a gurmets, en 
què conviden a descobrir noves 
textures i sabors. Tasteu-lo! 

 Esplanada del Port, s/n. Blanes.

T. 972 33 63 29. loungerestaurantsentits.com.

Nits d’estiu 
acústiques 

Time Out per a Gastronosfera
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El vermut 
que ara raja
El vermut ho peta a Barcelona, ja ho sabeu. Junt amb els establiments clàssics de tota la vida i 
els responsables de la revifada vermutaire d’uns quants anys enrere, en els últims temps han 
obert –o s’han recuperat– un bon grapat de bars que es dediquen a excel·lir el costum de fer 
l’aperitiu: locals que cuiden tant el que vessen al got com el que serveixen al platet

VERMUT INTERNACIONALISTA

La Europea
Els amics del Calders ho han tornat a fer. 
El novíssim La Europea és una delícia, 
un bar-bàlsam en una caseta de Sants, 
amb tocadiscos i vinils on trobem un 

excel·lent vermut de Reus a 1,40 euros 
(quina gràcia té que te’n clavin 3,50?). 
No s’han obsessionat amb el localisme 
de cartró del terme vermuteria, i aquí hi 
podreu trobar aperitius occitans (Lillet), 
italians (spritz) i una encertada carta de 
platets i llaunes on conviuen embotits 
de la terra amb shakshuka, els ous al 

plat de l’Orient Mitjà.
 Vallespir, 96 (Sants). 

T. 93 157 67 01. Preu: 20 €. 

Per Ricard Martín
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EL TANO 
Els francesos tenen 
els café-tabac amb 

marquesines, nosaltres 
cellers hipnòtics i 

amagats com aquest. 
Vermut matiner, alegria 

garantida. 
 Bruniquer, 30 (Gràcia). 

T. 93 213 10 58. Preu: 15 €.

QUIMET I QUIMET 
Hi tenen un dels millors 
vermuts en tirador del 

planeta, i les seves tapes 
i llaunes són per deixar 

anar una llagrimeta. Alta 
cuina ajuntant llaunes.  

 Poeta Cabanyes, 25 

(Poble-sec). 

T. 93 442 31 42. Preu: 20 €.

VERMUTERIA LOU
No és un homenatge 
a Lou Reed sinó a la 
senyora Lourdes, la 
mestressa d’aquest 

bigarrat i saborós caos 
acumulatiu de botes 

i tapes.
 Escorial, 3 (Gràcia). 

T. 93 285 54 21. Preu: 20 €.

EL TEMPLE DEL VERMUT

Sant Antoni Gloriós
Poca broma. Aquesta barra i 
quatre tauletes de peu són la 
destil·lació en format bar del 
doctorat gastro que va fer en Fran 
G. Manduley amb el Bohèmic. 
Aliat amb en Joan Carles Ninou del 
Xampanyet, a l’hora del vermut 
posa en joc especialitats de la casa 
com el Manso –cervesa amb salsa 
d’aperitiu i un xic de vermut– i 
porrons de sangria, cervesa i clares 
que faran que us reconcilieu amb 
aquests beuratges trepitjats per 
mig segle de turisme. Sis menes 
d’aperitius d’arreu del món (entre 
ells un sublim vermut andalús sec, 
el Lustao) fan conjunt amb una 
carta de conserves selectes i tapes 
a càrrec d’un cuiner que fa qualitat 
Michelin a preu de bar.

 Manso, 42 (Sant Antoni). 

T. 93 424 06 28. Preu: 20-25 €.

UN BAR PRIMORDIAL

Senyor Vermut 
Després del tancament del 
restaurant on pencava, en Jordi 
Miralles es va plantejar què fer amb 
la seva vida, i la resposta va ser que 
la volia passar rere la barra del seu 
bar favorit. La realització pràctica 
sobrepassa les expectatives: en 
aquesta beneïda ela de l’Eixample 
hi ha 40 menes de vermuts 
diferents (el de la casa és un 
excel·lent biodinàmic de la Conca 
de Barberà a 1,80 euros el got) i 
un repertori de llaunes, guisats 
casolans i embotits que són una 
estoneta de felicitat low cost. Unes 
braves top per 2,95 euros fan bona 
persona i millor cuiner.   

 Provença, 85 (Eixample Esquerre). 

T. 93 532 88 65. Preu: 15-20 €.

VERMUT, TOTHORA, TOTHOM

4 Latas
Pocs locals a Barcelona com el 
4 Latas tenen una vocació tan 
extensiva dedicada al ritual de fer 
l’aperitiu. Tenen controlats tots els 
angles: bones conserves, variats 
d’assemblatge de llaunes estil 
Quimet, amanides amb salaons i 
envinagrats, embotits, platets de 
sofregit i sucar pa (entre ells, unes 
mandonguilles amb gírgoles). I per 
als d’aperitiu cerveser, una tria de 
birra artesanal en ampolla que surt 
com qui diu a preu de distribuïdor. 
També fan servei al veïnat de bar 
de guàrdia. Excepte el diumenge, 
obren en horari ininterromput 
i a l’hora bruixa del cubata això 
esdevé un disco-pub vintage.

 Muntaner, 211 (Eixample Esquerre).

T. 93 189 31 22. Preu: 20 €.

EL VELL/NOU RAVAL

Bodega La Clau
Molts anys abans que els nous 
propietaris hi fessin un lífting 
integral però respectuós, era molt 
habitual trobar-te per aquí el 
contuberni d’humanitat i humor 
Flavià & Rubianes (o bé al portal del 
costat, la Granja Plaza). Si fossin 
entre nosaltres, encara hi serien 
(si em disculpeu la reiteració). 
Els nous taverners han convertit 
l’entranyable Bodega Marta (vins 
i caves a dojo, amb dues botes per 
fer-hi el got a peu dret) en el que 
hauria de ser un bar de barri posat 
al dia. Tiradors de vermut i priorat 
negre (que les iaies del barri venen 
a buscar amb gran delit), botes al 
sostre, embotits i escuma d’ambre.     

 Pintor Fortuny, 24 (Raval). 

T. 93 318 79 37. Preu: 20 €.
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VERMUTERIA ATLÀNTICA

La Antigua
Aperitius clàssics per a la vida 
moderna és el seu lema. Potser 
no estan situats en cap eix de 
terrasses espaterrant, però aquest 
bar de vermut –que mira més cap 
a l’Atlàntic que al Mediterrani– 
supleix la vista amb un repertori 
de conserves excel·lents i bé 
de preu: navalles (2,80 euros), 
escopinyes (3,90 euros) o gildes a 
1,50 euros. S’han especialitzat en 
llauna portuguesa, i amb aquests 
elements preparen delícies 
com una mousse de verat amb 
torradetes i oli de romaní o filets de 
peix espasa o barquetes amb filets 
de peix espasa. I una bona tria de 
blancs atlàntics, esclar. 

 Pujades, 177 (Poblenou).  

T. 93 461 93 13. Preu: 15 €.

APERITIU RUMBER 

Casa Leto
Casa Leto sembla que sigui 
l’herència d’una bodegueta de 
l’era quinqui, però en realitat la va 
obrir en David Soleto l’any 2011 
on hi havia una fruiteria. Soleto ha 
combinat aquí el seu ofici de cuiner 
amb la passió per la rumba i el 
rock aflamencat. A la barra, truita 
de patates espectacular, canya 
sobrenaturalment ben tirada i copa 
de criança a 2 euros. A la paret, 
un pòster original d’un concert 
de Burning i Triana a Badalona el 
78, o d’una actuació del Bombero 
Torero, per exemple. Calidesa, 
qualitat i preus que també són de la 
Transició. Espero que els d’Horta 
no m’odiïn per promoure la 
gentrificació i exhortar a pujar-hi. 

 Cartellà, 195 (Horta).  

T. 620 699 794. Preu: 10-15 €.

BEN APROFITAT 

Puigmartí Bar
Els lustres de l’Agustí Camps 
com a encarregat de locals 
d’oci nocturns (La Terrrazza, 
Pilé 43...) fan que tingui mà 
esquerra per tractar amb la 
gent. Però el carinyo amb què 
rep qualsevol que aposenti 
natges o colzes en aquests 35 
m² cantoners no s’aprèn. Hi 
trobareu vermut de la casa a 
1,90 euros, canya ben tirada a 
1,30 euros i un repertori de vi a 
copes, menjar fred (carpaccio, 
sardina fumada, russa, 
esqueixada...) i calent (galtes, 
capipota...) que expliquen la 
multitud a la porta en cap de 
setmana.

 Puigmartí, 12 (Gràcia). T. 649 722 932. 

Preu: 15 €.

APERITIU GASTRONÒMIC

La Mundana
Poques coses més agradables 
que passejar de manera indolent 
pel carrer de Vallespir un migdia 
d’estiu. A més de la recent obertura 
de La Europea i la Vermuteria 
Trencalòs , cal recordar la potència 
que ha esdevingut La Mundana. 
Amb un any d’obertura les cues 
certifiquen un èxit indiscutible. 
L’Alain Guiard i en Marc Martín fan 
conviure un repertori d’aperitiu 
fred (ostres, fumats i envinagrats 
de primera) amb plats i tapes que 
no desmereixerien en llocs d’alta 
cuina. Volien obrir un lloc per 
fer el vermut i se’ls va escapar de 
les mans, diuen. Si tots els errors 
fossin així...

 Vallespir, 93 (Sants).  

T. 93 408 80 23. Preu: 20-35 €.

EL VERMUT NATURAL 

La Volàtil
Compreu o no la tesi del conreu 

biodinàmic de Steiner (cicle lunar, 
banyes de vaca), qualsevol amb un 
mínim interès en el bon mam i teca 

caurà rendit a La Volàtil. Els germans 
Company, en Víctor i la Susanna, 

tenen una carta d’aperitius (gildes, 
envinagrats, sardinetes...) i cuina 

catalana –el xef Héctor Barbero opta 
pel platillo tradicional– excel·lent. I 
cada setmana fan una tria a copes 
de quasi 200 referències de vins i 
vermuts. La darrera innovació: un 
vermut natural de tirador i en barril 

KeyKeg: el gas no toca el vi. Tasteu el 
vermut Muz, deliciós i amb menys sucre 

de l’habitual.
 Muntaner, 6 (Sant Antoni).  

T. 93 172 11 99. Preu: 20-25 €

MORRO FI
Ells van encendre l’esca 

del neovermut ara fa 
quasi deu anys. Van 

passar d’escriure un blog 
de bars a tirar la millor 
canya de Barcelona. 

 Consell de Cent, 171 

(Eixample Esquerre).  

De 12 a 16 h i de 18 a 23 h.

BAR MUT
No només és un punt de 

vermut innegociable, sinó 
una de les grans barres 

gastronòmiques de 
Barcelona. No parleu de 
birra fins a fer-hi la canya. 

 Pau Claris, 192  

(Eixample Dret).  

T. 93 217 43 38. Preu: 30 €.

BAR BODEGA QUIMET
Els germans Montero 
van ser pioners en la 
renovació d’antigues 

bodegues. La seva, dels 
primers llocs on els 

hipsters van caure en el 
forat negre del vermut.  

 Vic, 23 (Gràcia).  

T. 93 218 41 89. Preu: 20 €
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PARC TEMÀTIC DE L’APERITIU

Colmado Barcelona
D’acord, potser no és el local més 
personal i càlid on aposentar les 
natges,  però aquest macrobar  
–que acaba de reobrir fa quatre 
dies– disposa de tot allò que podeu 
somiar per fer l’aperitiu i més 
enllà: llaunes de mar i envinagrats 
–boníssims els pebrots farcits 
de tonyina picant!–embotits i 
formatges, amanides de vici i greix 
(russa, esqueixada, escalivada) 
i plats de sofregit per sucar. I tot 
un repertori alcohòlic que va de la 
rusticitat (trifàsic) al dry martini. 
Jo us recomano que us aferreu al  
bon vermut de la casa i que sureu 
en una immensa terrassa en el 
millor xamfrà de l’Eixample.   

 Provença, 236 (Eixample Esquerre). 

T. 93 546 20 06. Preu: 20 €

L’AVI BUSSEJADOR

Vermut & Sifó
“Soc de Reus i el vermut es porta a 

la sang”. Ho diu l’Elena Rosique, que 
després de treballar en el món de la 
moda va decidir posar un bar. Vermut 
& Sifó es distingeix per ser d’allò més 
maco i lluminós –el local té vitrall pels 

dos cantons– i per tenir una marca 
pròpia de vermut de la Terra Alta, amb 

un toc propi amargant i servit amb 
una pipeta de salsa d’escopinyes. 

Tenen tots els complements de teca 
imaginables al mam, i són la porta 

d’entrada d’una animada rambleta de 
terrasses i vermut.

 Bilbao, 19 (Poblenou). T. 699 90 72 52. Preu: 20 €. 

L’Helena Garriga és la propietària 
d’El Sifó d’en Garriga (Consell de 
Cent, 308, bis), un excels punt 
d’aperitiu i tapes. I la seva família 
és pionera en la introducció del 
sifó a Catalunya.

Vosaltres vau importar el sifó, 
així?
No ben bé. El meu rebesavi, que 
tenia una farmàcia a la Rambla de 
la Llibertat de Girona, va anar a 
l’Exposició Universal de París del 
1878 i va tornar amb la màquina 
que es feia servir per omplir els 
sifons d’aigua carbonatada. 
Molts altres també ho van fer. 
Mai hem volgut dir que fóssim els 
primers.

I omplia sifons a la farmàcia?
Ell et venia a la farmàcia l’ampolla 
de sifó com el que et venia un 
Alka-Seltzer. I els seus fills van 
muntar una fàbrica de sifons i de 
gel. Perquè, esclar, no hi havia 
neveres i anaven de casa en casa 
portant gel i sifons carregats. I 
s’emportaven els buits. La meva 
família va fer això cent anys, fins 
al 1978. 

Però sí que sou pioners a l’hora de 
facilitar l’aperitiu. 
Jo m’he criat entre caixes de 
sifons. Els primers anys els vaig 
passar a la fàbrica de Llagostera 
i els meus records d’infància 
eren això: el pare omplint sifons, 
carregant caixes i passant el dia 
al bar del poble.

Teníeu molta competència?
Cada regió tenia el seu sifonaire. 
Nosaltres distribuíem a Girona, 
però no érem els únics. Els sifons 
eren com la cervesa ara: n’hi 
ha una a Barcelona, una altra a 
Galícia.  

Helena 
Garriga, la 
saga del sifó 
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CASTELL MAR, CASTELLÓ D’EMPÚRIES

La família, i un més
El càmping Castell Mar us farà la 
vida fàcil si viatgeu amb gossos, 
tant que fins i tot té un restaurant 
amb menú exclusiu per a ells on 
podran menjar al vostre costat. 
Com ho llegiu! I variat, amb 
receptes segons l’edat del quisso, 
fins i tot un menú infantil per a 
cadells. El càmping és al costat de 
la platja de la Rovina, una de les 
comptades a Catalunya on està 
permès l’accés i el bany per a gossos 
tot l’any. I en tornar a la parcel·la 
(41 euros en temporada alta) 
passeu per la dutxa. Creuen tant 
que són una part de la família, que 
han habilitat un ruixador al costat 
de la dutxa dels humans.

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 

T. 97 245 08 22. www.camping-castellmar.com

MIRAMAR, MONT-ROIG DEL CAMP

Esperit vintage
Fa temps que anar de càmping 
no és sinònim, exclusivament, 
de tenda, matalàs a terra, cuina 
de càmping i zero luxes. Hi ha 
tantes opcions com estils de 
vida. Les caravanes vintage del 
càmping Miramar (75 euros per 
dia) són ideals per als urbanites 
moderns. Teniu 22 colors per 
triar i també quatre on s’accepten 
mascotes. Cadascuna té les seves 
peculiaritats: el toc mariner de la 
negra, la casa de nines que sembla 
la rosa o l’estil campestre de la de 
color verd oliva. També tenen 245 
parcel·les (29,30 euros per persona 
i dia en temporada alta) per a 
tendes i autocaravanes.

 Carretera nacional 340, km 1.134. 

T. 97 781 12 03. www.camping-miramar.es

LA BALLENA ALEGRE, COSTA BRAVA 

Sobre rodes
Aquest és un càmping amb tots 
els serveis que pugueu imaginar, 
fins i tot lloguer de rentavaixelles! 
Però al món campista també és 
conegut per acollir la trobada 
de furgonetes Volkswagen més 
multitudinària d’Europa. Així 
que imagineu com cuiden els que 
opten per una segona residència 
amb rodes. Teniu quatre tipus de 
parcel·les on aparcar per 64 euros 
la nit en temporada alta, i en unes 
també s’accepten gossos! Un altre 
especialment pensat per a les 
caravanes i autocaravanes és el 
Càmping Nàutic de l’Ametlla de 
Mar, al mig de la natura i amb la 
platja a tocar, i per un preu similar.

 Carretera de Sant Martí d’Empúries, s/n. 

T. 97 252 03 02. www.ballena-alegre.com

EL CORTAL DEL GRAL, LLES

El més alt
Aquí no hi trobareu turistes ni 
pixapins, ni cap element que us 
recordi la ciutat. Estareu enmig de 
la natura, a 1.700 metres d’altitud, 
a l’entrada d’un espai d’interès 
natural i amb vista a la cara nord 
de la imponent serra del Cadí. El 
Cortal del Gral és un càmping petit, 
amb espai per a unes 70 parcel·les 
(36 euros la nit, inclou dos adults, 
un cotxe i electricitat) i és ideal si 
voleu explorar l’entorn i estar a casa 
el temps just. A l’hivern, consulteu 
les ofertes per esquiar. Un consell, 
porteu tot allò indispensable 
de casa perquè no hi ha gaires 
comerços a prop. Desconnexió 
total!

 Carretera del Cap del Rec, km 4. 

T. 659 595 168. lles.net/camping/

01.

02.

Càmping 
qui pugui!
De platja, de muntanya, familiar, per portar-hi  
el gos... Vuit propostes per plantar la tenda!

Per Erica Aspas
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CÀMPING CAN CERVERA, MONTSENY

Natura salvatge
No és gaire lluny de Barcelona i us 
dona la possibilitat de passar les 
vacances o una escapada de cap 
de setmana al mig de la natura 
més feréstega. No us hi faltarà de 
res –piscina, barbacoa, bar, servei 
de rentadora, wifi a algunes zones 
i fins i tot un llit elàstic–, però part 
del seu encant és el seu compromís 
amb el medi ambient, que fa que 
prioritzin l’energia solar. Hi ha 
ovelles, cavalls en semillibertat, 
un rierol i podreu acampar (uns 
60 euros el cap de setmana) entre 
arbres a un prat verd i fer un munt 
d’excursions pel Montseny. També 
lloguen dues cases rurals, per a 5 i 
per a 8 persones.

 Carretera de Palautordera a Seva, BV5301, 

km 15. T. 93 847 30 66. www.cancervera.com

VINYOLS CAMPS, BAIX CAMP

Ecològic i sostenible
Aquí respecten l’entorn i els 
animals i conreen el seu hort 
de manera ecològica, així que 
si els visiteu, respecteu el seu 
funcionament. Podeu llogar 
bungalous o tendes de cotó gens 
rústiques o una parcel·la (entre 
14 i 18 euros per dia). Els cotxes 
es queden a l’aparcament o dins 
de la parcel·la. Tenen una granja 
amb gallines, porcs i un poni, 
i un programa amb un munt 
d’activitats familiars relacionades 
amb la cura de la natura i l’entorn 
del càmping. A la cafeteria i al 
restaurant se serveixen productes 
ecològics i locals i a la botiga també 
trobareu productes bàsics eco.

Camí de Barenys, 13. Vinyols i els Arcs. 

T. 97 785 04 09. ecocampvinyols.es

FOREST DAY GLAMPING, NAVÈS

Acampada ‘chic’
Gàmpling: càmping + glamur. És a 
dir, passar uns dies a la natura –als 
peus dels Pirineus– com si fóssiu a 
una pel·li de Wes Anderson. Només 
tindreu els elements necessaris 
(una tenda, un lavabo ecològic fora 
i espai de cuina compartit), però, 
això sí, que semblen sortits d’una 
revista de decoració. En temporada 
alta el preu és de 135 euros la 
nit i inclou dos adults, la tenda i 
l’esmorzar. No accepten mascotes 
i només hi poden anar nens a partir 
de 6 anys que poden dormir amb 
els pares –només dos nens per 
tenda– o estar a una tenda satèl·lit 
–per a tres nens– que, si la veuen, la 
voldran sense cap dubte. 
  Navès. Solsonès. T. 610 161 060.  

www.forestdaysglamping.com

REPÒS DEL PEDRAFORCA, SALDES

Temps en família
Anar de càmping és una activitat 
majoritàriament familiar i molts 
dels establiments posen especial 
cura a fer que les famílies s’hi 
sentin segures i com a casa. El 
Repòs del Pedraforca està format 
per dos càmpings, un de primera 
categoria i un altre de segona, 
separats per una carretera. Gairebé 
totes les instal·lacions són al 
de primera. Hi trobareu parcs 
infantils, piscina, accessos planers 
perquè els petits puguin anar en 
bicicleta, lavabos especials per 
a nadons –tot a la seva mida– i 
activitats infantils de matí i tarda. 
Només la parcel·la us costarà 17,90 
euros per dia en temporada alta. 

 Carretera B-400, pk 13,5. T. 93 825 80 44. 

www.campingpedraforca.com

03.

04.

06.

05.

01. Des del Repòs del Pedraforca gaudireu 
d’un paisatge així d’espaterrant, amb vista 
al Cadí. 02 i 06. Dos dels espais del càmping 
ecològic Vinyols. 03 a 05. Perquè us feu una 
idea de com de boniques són les caravanes 
vintage del càmping Miramar. 
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L’art 
urbà que 
rescata

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

Coses
per fer

ARRIBEN A UN espai carregats 
amb els seus food trucks, els 
artistes i els estands. Un cop 
s’acaba l’esdeveniment, es recull i 
cap a casa. Aquí no ha passat res. 
Són llocs intercanviables, com si 
no tinguessin entitat pròpia. Això 
es repeteix cada mes a Barcelona 
amb un munt de mercats i 
festivals de diverses disciplines. 
L’Ús us ofereix tot això –música, 
menjar, beure i zona de mercat– 
però amb un objectiu que han 
defensat amb força a les quatre 
edicions celebrades: rescatar 
espais en desús a través de l’art 
i de la participació ciutadana. 
Repeteixen al Poblenou, en una 
nau del barri que reflecteix el seu 
passat fabril i que en un futur 
pròxim serà reconvertida en un 
hort urbà. 

Diuen que és “un festival d’art 
urbà més enllà del muralisme”, tot 
i que és una part important, també 
amb un substrat de reivindicació. 
En aquest cas han volgut donar 

El festival Ús celebra la quarta 
edició amb la voluntat intacta 

del primer dia: revaloritzar 
espais de la ciutat a través de l’art 

urbà. Per Erica Aspas

visibilitat i reconeixement a les 
dones muralistes –expressió 
artística on la presència masculina 
és molt superior– amb la 
participació d’artistes de renom 
nacional i internacional com 
l’argentina Hyuro –amb un mural 
permanent–, la colombiana 
Gleo i la catalana Ovni, i també el 
canadenc Roadsworth, conegut 
per les seves intervencions als 
senyals de trànsit horitzontals. 

Com a novetats, l’Úxperience, 
una plataforma de comunicació 
directa amb els veïns del Poblenou 
per recollir els comentaris i 
percepcions sobre els problemes 

que té actualment el barri; i les 
rutes d’art urbà gratis pensades 
perquè el veïnat conegui l’art que 
es fa al costat de casa seva (s’ha de 
reservar plaça a la web de l’Ús). 

Els més petits tindran l’Ús Kids, 
amb tallers durant tot el dia on 
exploraran la seva creativitat; el 
Market, amb obres d’il·lustradors 
i dissenyadors, així com un espai 
propi per a Miscelanea Gallery i per 
a les samarretes Sorores; una zona 
gastronòmica, i les actuacions 

musicals de Boldtron 
B2B Flavio Rodriguez, 
LANSBURY, BESTIA, 
DJ Simone i DJ Siria. 

DE QUÈ VA…
Festival d’art urbà 
que va més enllà 
dels murals.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per ajudar a donar 
una nova vida als 
espais en desús 
gaudint d’una bona 
proposta cultural.

 Passatge de la 

Llacuna, 22. M: Llacuna. 

D’11 a 23 h. Gratis.
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RESERVA ARA

Ja és aquí el festival 
De Cajón!
A la tardor torna el festival de flamenc De 
Cajón!, i en aquesta edició una de les icones 
del nuevo flamenco i alhora coneixedor del 
flamenc més ortodox torna als escenaris. 
Després de sis anys de silenci discogràfic, 
Antonio Carmona presenta Obras son amores, 
el seu tercer disc en solitari. En aquest últim 
treball, Carmona vol homenatjar el seu pare, 
Juan Habichuela, un dels grans de la guitarra 
flamenca.

 Sala BARTS. M: Paral·lel. 2 de novembre, 21 h. Des de 25 €. 

Imany al Palau de 
la Música
Imany torna 
convertida en una 
estrella del soul pop. 
El seu nou treball 
discogràfic s’ha 
convertit en tot un 
fenomen. 

 Palau de la Música. 

M: Urquinaona. Dv. 28. 60 €. 

‘El preu’
Actors catalans de 
referència es posen 
a les ordres de Sílvia 
Munt. L’actriu i 
directora presenta 
El preu, una obra 
plena d’il·lusions i 
melancolia. 

 Teatre Goya. M: Universitat. 

Fins al dg. 30. Des de 24 €.

COMPRA LES ENTRADES A TIMEOUT.CAT

‘Paradise’
Tres històries que 
passen en un espai: 
una habitació del 
prostíbul Paradise. 
Nou personatges a la 
recerca del paradís.

 Poliorama . M: Catalunya. 

De l’1 al 31 d’octubre. 

Des de 12 €. FE
LI

P
E 

M
EN

A



22Compra entrades i reserva taula a  timeout.cat

Divendres

FESTA

Festa Major del 
Poble-sec
Castells, cercaviles, 
correfocs, música i 
tradicions a espais 
emblemàtics del barri 
com ara El Molino, 
la plaça del Sortidor 
i el parc de les Tres 
Xemeneies.

 Diversos espais. M: Poble 

Sec. Del 14 al 23 de juliol.

CINEMA

El rei borni
El cicle de Cinema 
Lliure a la Platja també 
arriba al Prat. Dv. 14 
es projectarà El rei 
borni, adaptació de 
Marc Crehuet de la 
seva pròpia obra de 
teatre que reflecteix 
la realitat social 
complexa que vivim.

 Platja del Prat. 21 h. Gratis.

CONTES

V Cicle de Contes 
per a adults
El jardí de la botiga 
s’omplirà d’històries 
de la mà de Sandra 
Rossi, Sherezade 
Bardají, Isabela 
Méndez, Noemí 
Caballer, Eva Hibernia 
i Cristina Serrat.

 Olokuti. M: Fontana. Dv. de 

juliol. 19 h. Taquilla inversa.

CAP

DE SETMANA 

IDEAL

Capvespres a Santa  
Maria del Mar

Visiteu les terrasses, les tribunes, la cripta i 
la capella neoclàssica, espais normalment no 
visitables, en aquests recorreguts estiuencs.

 Santa Maria del Mar. M: Jaume I. Dv. i ds. de juliol i agost. 21 h. 17,50 €.  

Reserves: info@riostabarcelona.com
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Coses per ferCoses per fer

Dissabte

RUTA

Quan el Call era el 
Call dels jueus
Com era la Barcelona 
dels segles XII al XIV? 
Com funcionava i què 
hi havia al Call? Ho 
descobrireu en aquest 
itinerari. 

 MUHBA El Call. 

M: Liceu. 11.15 h. 8,50 €. 

reservesmuhba@bcn.cat

CINEMA
Film sorpresa
El públic ha escollit 
la darrera pel·lícula 
de les jornades Coop 
d’Ull i de la primera 
temporada del nou 
Zumzeig. 

 Zumzeig. M: Tarragona. 

22 h. 5 €.

RUTA

Aprendre a mirar
Itinerari per seguir la 
petjada de Joan Brossa 
a Barcelona i on 
descobrireu els seus 
referents artístics. 
Tot acompanyat de 
lectures on l’autor 
parla dels llocs que 
visitareu.

 Plaça de Catalunya. 

M: Catalunya. 11 h. 8 €.

Reserves: jbarnes@

fundaciojoanbrossa.cat

CINEMA
Mr. Gaga
La Filmoteca 
col·labora per primera 
vegada amb el Grec 
i projecta un dels 
documentals de dansa 
més exitosos dels 
últims anys.

 Filmoteca de Catalunya. 

M: Liceu. 19.30 h. 4 €.

Laia Badrenas
Nova sessió del cicle Vespres 

de juliol al Castell de Montjuïc, 
aquesta vegada amb Laia 

Badrenas i el seu projecte de 
soul, rap i funk en català.

 Castell de Montjuïc. M: Espanya. 19 h. Gratis.

Rock en família
Si porteu el rock a la sang i els 
vostres fills apunten maneres, 

no us perdeu aquesta 
oportunitat de gaudir plegats 

dels seus primers concerts. 
El cicle del Poble Espanyol 
comença amb la música de 
dos gegants, Iron Maiden i 
Metallica. Banyes amunt!

 Poble Espanyol. M: Espanya. 19.30 h. Adults: 12 €. Nens, 

de 3 a 12 anys, 10 €.

Diumenge
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Coses per fer

QUI MATINA, FA farina. Si del dia 
vols profit, que no et trobi el sol al 
llit. Si ens llevem ben d’hora, ben 
d’hora, ben d’hora... No es cansen 
de dir-nos que, si matinem, el dia 
ens serà molt més profitós. Amb 
aquesta sortida el que sí que us 
asseguren és que podreu gaudir 
d’una vista de la ciutat com mai 
l’heu viscut. Però tot té un preu, i 
és començar a caminar a les 6.15 
h per veure la sortida del sol a 
l’horitzó del mar Mediterrani. Si 
ho féssiu un parell o tres d’hores 
després, moriríeu d’una insolació.

Aquesta sortida matinal està 
organitzada per l’Aula Ambiental 
Bosc Turull i, guiats per Josep 
Espigulé, naturalista i antic 
director del Parc Natural dels 

Aiguamolls de l’Empordà, podreu 
conèixer la natura i les plantes 
més representatives del turó del 
Carmel, el Park Güell i el turó de la 
Creueta del Coll.

L’itinerari començarà al Mirador 
del Virolai, a la part alta del Park 
Güell, i s’acabarà a la parada 
de metro de Vallcarca. Durant el 
trajecte, a més de familiaritzar-vos 

Bon dia des 
dels turons

PREN-NE NOTA

DE QUÈ VA…
Sortida matinal pels 
turons de la ciutat.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per veure sortir el sol 
i respectar més les 
zones verdes que 
ens envolten.

 Mirador del Virolai.  

M: El Coll/La Teixonera. De 

6.15 a 9 h. 3 €. Reserves: 

aula@boscturull.cat o al 

telèfon 93 213 39 45.

amb els seus arbres, arbusts i 
vegetació variada, identificareu 
alguns ocells pel seu cant i sabreu 
quin paper juga la biodiversitat en 
els entorns urbans i els beneficis 
que aquestes preuades zones 
verdes tenen sobre les persones 
i per a la nostra qualitat de vida. 
Gaudiu-ho i respecteu-ho!  

Erica Aspas

M
A

R
IA

 D
IA

S
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Coses per fer

EL GREC ÉS el gran festival 
d’estiu de la ciutat, amb propostes 
d’arts escèniques per a tot tipus 
de públics. Per això és fonamental 
que no s’oblidin del públic més 
jove ni de les seves famílies i 
així s’assegurin la continuïtat de 
l’espècie més teatrera. Aquests 
són els espectacles per al públic 
infantil que podreu veure els 
pròxims dies. 

Música, poesia, balls i cants 
per parlar de les contradiccions 
entre el món sagrat i el profà, i per 

qüestionar el paper de les dones en 
les societats magrebines. Així és 
Halka, del Group Acrobatique de 
Tanger (teatre Grec. Dc. 12 i dj. 13. 
22 h. 16-22 €. Per a nens més grans 
de 6 anys). 

My baby is a queen, de La Petita 
Malumaluga, és l’única obra per 
a nadons de 0 a 3 anys. Música i 

Petits amb 
criteri

Amb
nens

Coordina Erica Aspas
www.timeout.cat/nens

dansa en un espectacle interactiu i 
contemporani (Mercat de les Flors. 
Ds. 15 i dg. 16. 17 i 18.30 h. 12 €). 

CorroC, al Museu d’Arqueologia, 
és una visita guiada diferent 
que acabarà convertint-se en 
una classe d’anatomia: els nens 
treballaran amb pedres que tenen 
forma de cor (de dl. 10 a dj. 13. 
19.30 i 21.30 h. 12 €). 

Fidelis Fortibus ret homenatge 
al circ clàssic amb molt d’humor 
i sentiment (plaça de Margarida 
Xirgu. De dj. 13 a dg. 16. 19.30 h.  
22 €. Per a més grans de 12 anys).

A partir del llibre de l’Anna 
Llenas, Sergi Ots, la Cia. 
Estampades i la Cia. Impàs han 
creat El buit, una obra que tracta 
sobre la capacitat que tots tenim 
per superar les adversitats  
(Mercat de les Flors. Dg. 16 i dl. 17. 
19.30 h. 12 €). 

I qui no ha tingut por alguna 
vegada? En Dani Vidal fins i tot 
les col·lecciona. En sabreu més 
veient l’espectacle de titelles El 
col·leccionista de pors. I també 
sabreu què fa ver per superar-les! 
(SAT! Dt. 18 i dc. 19. 18.30 h. 10 €). 

 Erica Aspas

DE QUÈ VA...
Espectacles en 
família del Grec.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Perquè els nens 
necessiten una 
bona dosi de teatre, 
circ, música i dansa.

 Diversos espais. 

festivalgrec.barcelona 

NO T’HO PERDIS!

Com podem lluitar contra la 
calor d’una forma divertida? 
Amb aigua! Canviem la platja i 
la piscina per la plaça Major del 
Poble Espanyol, on tindrà lloc 
l’Splash, una gran festa de l’aigua 
en família.

El més esperat és la festa de 
l’escuma –porteu banyador o roba 
que es pugui tacar i també una 
muda de recanvi–, i no només 
els petits de la família hi estan 
convidats: està comprovat que 
els pares són els que millor s’ho 
passen!

L’Splash també inclou un 
munt d’activitats, moltes d’elles 
relacionades amb l’aigua, com 
un taller de bombolles, jocs 
tradicionals, una gimcana familiar 
pel recinte, castells inflables 
aquàtics i fins i tot un espectacle de 
màgia. Ni us imagineu tot el joc que 
pot donar l’aigua!  

SPLASH
 Poble Espanyol. M: Espanya. Dg. 16. D’11 a 18 h. Residents a Catalunya: 6 €
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Cinema
Coordina Josep Lambies

www.timeout.cat/cine

El zoològic 
de Belgrad

EN ALGUN CAMÍ ignot de Sèrbia 
on amb prou feines arriba la 
cobertura, la furgoneta d’Emir 
Kusturica avança al galop, 
aixecant polseguera, amb tota 
la seva banda de rock balcànic. 
Sembla que hagin viscut els 
últims 30 anys en una gira 
perpètua. Ell tampoc no ha 
canviat un pèl. Encara és aquell 
cineasta que es va convertir en 
l’home de moda de la dècada 
dels 90 per pel·lícules com Gat 
negre, gat blanc. “Adoro el treball 
col·lectiu i de màxima intensitat, 
perquè és quan hi som tots que 
descobrim les coses màgiques 
del món”, explica.

Poques escenes van calar en 
l’imaginari de l’època com la del 
bombardeig del zoo de Belgrad 
a Underground, moment de 
fantasia bèl·lica en què un ànec 
atacava un tigre i un ximpanzé 
plorava sobre el cadàver ple de 
sang de la seva mare. “Presumeixo 
de ser un bon observador de les 
coses petites, i en el regne animal 
sempre he trobat un bon mirall 
del drama humà”, diu Kusturica. 
Ara estrena En la vía láctea, una 

tragèdia amorosa amb la guerra 
dels Balcans com a teló de fons, 
que té un principi mig surrealista 
al pati d’una granja, en què unes 
oques psicòtiques es capbussen 
en una banyera plena de la sang 
d’un porc sacrificat.

Les serps s’amanseixen i beuen 
llet de vaca i hi ha un ramat 
d’ovelles que explota enmig d’un 
camp de mines, pura pirotècnia 
llanuda. I en el centre de tot, una 
dona vestida de núvia, com a 
l’inici d’El tiempo de los gitanos, 
que s’escapa de la mà del seu 
amant, fugint d’un exèrcit que 
avança amb llançaflames. “Es fa 
difícil explicar amb versemblança 

les coses horribles que han passat 
per aquí, i en canvi la fantasia 
dona ales al relat”, rebla, i ens 
remet a aquella escena de La 
vida es un milagro, en què els dos 
protagonistes rodolaven sobre 
la catifa de fulles d’un refugi de 
muntanya en plena tardor. Dada 
curiosa, l’any 2005, Kusturica va 
guanyar el premi d’arquitectura 
Philippe Rotthier per haver 
construït de zero un poblet de 
fusta tradicional enmig dels 
boscos del massís de Zlatibor, 
conegut com el Hollywood de 
l’est. Cadascuna de les casetes fa la 
mateixa olor de llenya molla que 
una de les seves pel·lícules. 

Emir Kusturica estrena ‘En la vía 
láctea’, i en Josep Lambies parla amb 
ell de qüestions animals: ovelles que 

exploten, serps que beuen llet i oques 
en una banyera que vessa sang

“Presu-
meixo de 
ser un bon 
observador 
de les 
coses 
petites”
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Cinema

JÚLIA IST
�����

En una habitació de Berlín 
amb el llit desfet, una noia 
intenta començar una nova 
vida. El debut en la direcció 
d’Elena Martín és una de 
les grans alegries dels 

últims temps.

THE LOVE WITCH
�����

Des que l’encantadora 
Circe va transformar la 

tripulació d’Ulisses en una 
cort de porcs, el mite de la 
bruixa seductora ha pres 
moltes formes. Aquí el 

gaudireu en Technicolor.

BABY DRIVER
�����

Una comèdia adrenalínica, 
plena de bona música i 
persecucions de cotxes. 

El protagonista és el xofer 
d’una banda d’atracadors. 

Us ho passareu pipa!

ESTIU 1993
�����

Un retrat de la infància 
que és un miracle rutilant. 
Carla Simón ens explica 
la història d’una nena 

òrfena que se’n va a viure 
a casa d’uns oncles, a la 

muntanya. Entrareu en una 
nova dimensió.

ENS

AGRADA
El millor de la 

cartellera

HA ARRIBAT L’HORA de certificar 
que El planeta dels simis és un 
dels pocs blockbusters que sumen 
entrega rere entrega estimulant 
alguna cosa més que un badall 
unànime. Potser aquest nou volum 
és el més fluix de la saga, i tot i 
així encara podrem esgarrapar-li 
algun moment d’acció tel·lúrica 
memorable, dels que es claven a 
la retina. A la nit, abans de tancar 
els ulls, ens semblarà veure un 
mico amb l’esquena encrestada 
que galopa entre la boira, cridant a 
la batalla.

Només els primers vint minuts 
ja justifiquen la pel·lícula: l’èpica 
va forta i la càmera oscil·la entre 
els dos bàndols d’una guerra, 
com si es preguntés quin ha de 
triar. Primer s’enganxa als cascos 
verds d’un escamot d’humans que 
arriben reptant entre les arrels 
d’un bosc. Després camina pels 
passadissos d’una fortalesa de 
pedra negra i fusta afilada, on els 
simis ferits durant l’assalt, amb el 
pèl tenyit de sang, es giren cap als 
passos augustos d’un líder que 
intenta administrar la pau.

L’escena de la cascada, sota 
la complicitat d’una lluna que tot 
ho fa de plata, i sobretot l’allau de 
neu rematen el clímax. Llàstima 
que el centre de la pel·lícula, allà 

La guerra del planeta de los simios

�����

on es concentra el rovell de la 
història, sigui una desafortunada 
combinació entre la fugida dels 
presos de La gran evasió i algunes 
de les imatges més crues del cine 
de l’Holocaust –el que vol dir, en 
efecte, un camp de concentració 
repoblat amb ximpanzés–. 
Que en suprimeixin els minuts 
lacrimògens i els gags de pa sucat 
amb oli, i es quedin amb la part 
bèl·lica, la de la pura emoció. J.L.

DE QUÈ VA…
Els homes 
estan a punt de 
desaparèixer, però 
el seu odi als simis 
els portarà a lliurar 
una nova batalla.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per l’èpica, encara 
memorable.

 Dir. Matt Reeves 

(EUA, 2017). 140 min.

NOU ANYS SEPAREN l’última 
pel·lícula d’Emir Kusturica 
d’aquest drama fantabèl·lic en 
què el director serbi torna al 
tema de la guerra dels Balcans. 
El punt de partida de la història 
va ser el fragment que va dirigir 
l’any 2014 al film col·lectiu 
Words with gods. Més que punt 
de partida, hauríem de parlar 
de punt final, ja que el que ens 
explica En la via láctea és com 
va arribar el monjo protagonista 
del curt a convertir-se en artífex 
d’una obra de land art. 

Hi ha dues parts molt diferents 
en aquest film desmesurat, 
desequilibrat, excessiu i 
sobretot caòtic. La primera és 
la més clarament kusturiquiana, 

amb una abundància d’animals 

En la vía láctea

DE QUÈ VA…
Una història d’amor 
surrealista durant la 
guerra dels Balcans.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Pel paper que hi fa 
el regne animal.

 Dir. Emir Kusturica 

(Sèrbia, 2016). 

125 min.

simbòlics, bandes de música 
eixordadores i folklore bèl·lic. El 
lleter Kosta, paper que interpreta 
ell mateix, circula pel paisatge com 
un innocent enamorat de dues 
dones. Aquesta part acaba amb 
una terrible massacre de foc i mort 
de la qual només se salven Kosta 
i la dona italiana que interpreta 
Monica Bellucci. 

A partir d’aquí, la pel·lícula 
canvia de to i durant una hora 
assistim a una fugida de malson 
surrealista que acaba allà on 
començava el curt. Malgrat la 
seva capacitat de crear imatges 
poderoses en la seva bellesa, 
Kusturica cau sovint en el ridícul 
i els seus excessos acaben 
produint un cert cansament en 
l’espectador. Nuria Vidal

�����

ESTRENA DE LA SETMANA
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EN AQUESTA TERCERA entrega de 
la franquícia Cars, el món del motor 
evoluciona i pren formes revolucionàries, 
a través d’una nova generació de cotxes 
més ràpids i eficients, la sentència de 
jubilació del clàssic Lightning McQueen. 
Per desgràcia, la febre del neumàtic no és 
prou combustible, i si sou pares i ja esteu 
avorrits de la fórmula, aquesta premissa 
tampoc no us seduirà: el nostre amic sobre 
rodes està disposat a dissimular l’edat 
per seguir competint a la pista i que no el 
venguin com un cotxe de segona mà (tema 
interessant, el que planteja al voltant del 
valor de la mercaderia, sobretot si tenim 
en compte que Disney ja està venent 
banyadors infantils estampats amb els 
personatges d’aquest darrer volum). En un 
intent de rejovenir, McQueen s’uneix a una 
nova família de vehicles que es posen en 
forma amb una entrenadora personal. 

Com passa sempre a can Pixar, l’animació 
és detallista, fila prim. Però si teniu més de 
12 anys pot ser que l’artefacte us resulti 
irritant. Ellie Walker-Arnott

VAM CONÈIXER ELS directors búlgars 
Kristina Grozeva i Petar Valtxanov gràcies 
a La lliçó (2014), una paràbola entorn de 
la impossibilitat de mantenir-se fidel a uns 
valors ferms dins d’una societat podrida 
moralment. En la seva segona pel·lícula, Un 
minuto de gloria (guanyadora indiscutible 
del Festival de Gijón), tornen a incidir en 
aquest tema a través de la història d’un 
funcionari de ferrocarril que troba una gran 
suma de diners a les vies del tren i la lliura 
a la policia. Aquest acte d’integritat xocarà 
diametralment amb la corrupció que habita 
en les altes instàncies, i també amb la 
pèrdua absoluta d’humanitat per part dels 
seus integrants. Si a La lliçó els directors 
mostraven un to de gravetat, aquí utilitzen 
la sàtira com a forma precisa de denúncia. 
I ho fan d’una manera tan precisa com la 
maquinària del rellotge que dona lloc a tot 
el conflicte de la pel·lícula: a cop de rigor, 
minuciositat i una enorme clarividència a 
l’hora de desenvolupar una metàfora que 
ens parla de com és de difícil ser honest en 
un món degradat. Beatriz Martínez

EL CINEMA BRITÀNIC ha tingut sempre una 
especial predilecció per l’època de la Segona 
Guerra Mundial, ja sigui en forma de drama 
o comèdia, de film bèl·lic o d’espionatge, 
com si l’estètica d’aquells temps li anés 
especialment bé. Aquest i no un altre és 
el mèrit de Su mejor historia, la darrera 
pel·lícula de Lone Scherfig, directora danesa 
establerta a Anglaterra que es va donar a 
conèixer amb Italiano para principiantes i va 
ser nominada a uns quants Oscars per An 
education. Contractada com a guionista per 
uns estudis cinematogràfics, Catrin (Gemma 
Arterton) comença a escriure un film de 
propaganda enmig d’actors en decadència, 
atractius assessors militars i bombardejos 
alemanys. El vestuari és vistós, els colors 
esmorteïts i els diàlegs suposadament 
brillants. Però l’estil de Scherfig no té la més 
mínima energia, confon l’elegància amb el 
llanguiment i resulta incapaç d’imprimir el 
ritme que demanava aquesta pel·lícula amb 
vocació de cine clàssic i imatges repolides. 
Atenció a una magnífica troupe d’actors, que 
dignifiquen el producte. Carlos Losilla

Cars 3

�����

DE QUÈ VA…
Lightning McQueen 
farà el que sigui 
perquè no el jubilin.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Perquè, tot i la 
fórmula esgotada, 
l’animació segueix 
sent una delícia.

 Dir. Brian Fee 

(EUA, 2017). 102 min.

Un minuto de gloria

�����

Su mejor historia

�����

DE QUÈ VA…
Un treballador troba 
un feix de diners i el 
lliura a la policia. 

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
És un film de 
denúncia política 
concís i eloqüent.

 Dir. Kristina Grozeva i 

Petar Valtxanov (Bulgària, 

2016). 101 min.

DE QUÈ VA…
Durant la Segona 
Guerra Mundial, una 
dona escriu un film 
de propaganda.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Gemma Arterton 
salva els mobles!

 Dir. Lone Scherfig 

(Gran Bretanya i Suècia, 

2016). 117 min.

Una comèdia de Pablo Berger!
Petites alegries per als que no marxin de 

vacances. El divendres 4 d’agost d’estrena 
Abracadabra, la nova pel·lícula del director de 
Torremolinos 73 i aquella Blancanieves muda 
i delirant en què els set nans eren toreros. La 
protagonitzen Maribel Verdú i Antonio de la 

Torre, en el paper d’un matrimoni de l’extraradi 
de Madrid. On deu ser la màgia?

PREN-NE NOTA!

Time Out per a Gas Natural Fenosa
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Contra la xenofòbia, Prodromos 
Tsinikoris explica la vida de cinc 

dones. Per Andreu Gomila

Elles sí que 
fan net

FA QUATRE ANYS, Anestis Azas i Prodromos 
Tsinikoris es van adonar que la retòrica 
xenòfoba del partit neonazi grec Alba Daurada 
havia esdevingut mainstream, gràcies al 7% 
dels vots al Parlament i una frase –“Hem de 
netejar Grècia”– que va agafar força no només 
entre els extremistes grecs, sinó també en 
altres indrets. Aleshores es van preguntar, 
ens explica Tsinikoris: “Per què no agafem 

la frase literalment? Qui neteja 
Grècia?”. I, esclar, van anar a parar 
als immigrants que, de Moldàvia, 
les Filipines i Egipte, arriben a 
Europa i agafen la primera feina 
que troben, la qual és sovint la 
d’home de la neteja o dona de fer 
feines. 

Van entrevistar més 60 persones 
i es van quedar amb Lauretta 
Macauley, Rositsa Pandalieva, 
Fredalyn Resurreccion, Drita Shehi 
i Valentina Ursache, cinc dones a qui, com a 
“mascles blancs”, els van preguntar: “Què és 
important per tu dir en aquesta obra?”. Es van 
asseure en cercle i van començar a parlar. I el 
resultat és Clean city, una peça que és el hit 
europeu d’aquesta temporada, que ja ha estat 
a vuit països i que no pararà, per ara, fins a la 
meitat del 2018. 

Les dones expliquen en escena la seva 
història. Tsinikoris deixa clar que són una mena 
de gent que no va al teatre, i de la qual el teatre 

no parla mai. “Els seus dubtes i les 
seves pors són els mateixos que 
els nostres”, afirma el director, 
que defensa la necessitat d’oferir 
visions alternatives a la realitat 
que no es troben a l’agenda política 
i social. “Donem veu a gent que 
no hi és, al debat públic”, remata 
Tsinikoris. 

Totes cinc continuen netejant 
cases i, diu Tsinikoris, no se’ls ha 
pujat la fama al cap. “No són actrius 

i no s’hi han de convertir. La clau de l’espectacle 
és que sempre siguin elles mateixes. Quan 
tenim funció es demanen vacances i la feina que 
deixen va per a una amiga”, afegeix. Des que va 
estrenar Clean city a Atenes, tanmateix, alguna 
cosa ha canviat per a elles. Una, per exemple, 
ha aconseguit la ciutadania grega després de 

23 anys de viure al país. El teatre pot 
canviar el món! 

 Clean city. Teatre Lliure: Montjuïc. M: Poble Sec. 

Dj. 13 i dv. 14. 22 €.

“Els seus 
dubtes i 
les seves 
pors són els 
mateixos 
que els 
nostres”

Teatre 
i dansa

Coordina Andreu Gomila
www.timeout.cat/teatre
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Teatre i dansa

PARLEM AMB...

Yesim Özsoy

“Hi ha una 
mena de 
policia de 
la moral 
que vigila 
les nostres 
obres”

LA DRAMATURGA TURCA s’estrena a casa 
nostra, gràcies a Carles Batlle i Joan Arqué Solà, 
amb Històries d’Istanbul, un fresc de la vida a 
la seva ciutat, precisament en un moment de 
dificultats, persecució i censura. És la primera 
vegada que l’estrena fora de Turquia.

A Històries d’Istanbul es parla molt de nostàlgia...
A Istanbul hi ha molt moviment d’est a oest, 
de l’est de Turquia a Istanbul. I d’Istanbul 
cap a Europa. Més que de nostàlgia, parlaria 
d’identitat i d’amor cap a la ciutat. Amor i odi.

La gent d’Istanbul se l’estima, la ciutat?
És una relació d’amor-odi. És una ciutat molt 
caòtica. El títol original de l’obra és Aksak 
Istanbul. Aksak és una paraula polisèmica que 
vol dir algú que marxa, però també és un terme 
musical, que fa referència a un ritme asimètric 
de la música tradicional turca.

Els teus personatges són tristos...
Sempre hi ha drama i caos, coses doloroses. 
Els personatges senten dolor i nostàlgia.

I els temps que corren no són gaire alegres...
Són difícils, els d’ara. Hi ha periodistes i 
escriptors que són a la presó pel que han escrit. 
Hi ha una mena de policia de la moral que vigila 
les nostres obres. 

Vas començar dirigint Beckett, oi?
Em va influir molt i l’he llegit molt. Però 
també m’ha influït l’art tradicional de contar 
històries. M’agrada el teatre postdramàtic i la 
fragmentació, quan l’estructura és important.

N’has reescrit alguna part per dur-la a Barcelona?
Sí. Quan la vaig escriure havíem viscut tres cops 
d’estat i l’any passat en vam viure un intent. 

T’has sentit amenaçada?
No diré que sóc lliure d’escriure el que vulgui. 
La manera com ens presentem és important. 
Si dius que estàs en contra del vel, saps que 
tindràs problemes. Si no ho fas, no. Has d’evitar 
els titulars.  Entrevista d’Andreu Gomila

 Històries d’Istanbul. Teatre Lliure: Montjuïc. M: Poble Sec.  

Del dj. 13 al dg. 16 de juliol. 22 €.

BODAS DE 
SANGRE
�����

El gran èxit del Grec Ciutat 
és, sens dubte, aquesta 
versió d’Oriol Broggi del 
text de Lorca, en la qual 
destil·la la poètica de 

l’original gràcies a unes 
grans interpretacions.
Biblioteca de Catalunya. Fins 

al 28 de juliol. 25-28 €.

UN TRET AL CAP
�����

Pau Miró esbossa els 
conflictes públics i privats 

del nostre món en una obra 
sobre el periodisme i la 

postveritat.
 Sala Beckett. Fins al 30 de 

juliol. 20 €.

OKLAHOMA
Els Dei Furbi tornen a la 
càrrega amb una peça 

musical basada en 
l’univers de Franz Kafka i 

tocs de Carroll i Pirandello.
Teatre Lliure: Montjuïc. Del 19 

al 21 de juliol. 22 €.

PERRA DE NADIE
Marta Carrasco recupera 
el personatge de Lili de 

B-Flowers per fer-lo ballar 
amb altres personatges 

femenins de la seva carrera. 
Hiroshima. Fins al 14 de 

juliol. 18 €.

ENS

AGRADA
Grans obres que no 

et pots perdre

M
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EL SILENCI, FOCALITZAT, és 
un senyal que la història ha 
enganxat el públic, que hi ha el 
desig de saber què passarà, que 
es produeix la mateixa ansietat 
anticipatòria de quan llegeixes un 
bon llibre. Si el lector és amo de 
les pàgines, l’espectador està en 
mans del director. A Un tret al cap 
té la sort que aquesta responsabilitat és de Pau Miró, també 
autor del text, amb moltes capes: es tracta d’una comèdia 
dramàtica amb el seu MacGuffin periodístic perfectament 
integrat, l’esgrima verbal estil Mankiewicz i un notable 
equilibri entre conflictes privats i públics. Un tractat sobre 
l’ètica, el perdó i la supervivència. La vida. Com a director, 
ha traslladat aquest combat sense transcendència a una 
posada en escena que oscil·la entre el monòleg obert 
al públic amb els personatges enfilats en una mena de 
palestra imaginària –a Un tret cal cap, la quarta paret es 
fa opaca o transparent segons el moment– i uns diàlegs 
íntims que són converses de confessionari violentades per 
nosaltres, els intrusos.

És aleshores quan les tres excel·lents actrius (Imma 
Colomer, Mar Ulldemolins i Emma Vilarasau) es despullen 
de les seves brillants fulles protectores per quedar-se al 
nu brancatge de les emocions de veritat. L’honestedat 
necessària per a l’aspra afectivitat que demana el text, 
sense gaires concessions al sentimentalisme efectista. 
No deu ser fàcil transmetre tanta emoció amb les brides 
tan tibades. Miró els reprimeix fins i tot el contacte físic 
per fer que la ràbia vital exploti encara millor. I aquí es nota 
que l’experiència és un grau. Colomer i Vilarasau estan 
simplement extraordinàries. Juan Carlos Olivares

DE QUÈ VA…
Tres dones es troben 
en un moment crític 
de les seves vides.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per retrobar-vos 
amb la millor 
dramatúrgia de 
Pau Miró.

 Sala Beckett. 

M: Poblenou. Fins al 30 

de juliol. 20 €. Compra 

les entrades a timeout.cat

Un tret al cap

�����

ESTRENA DE LA SETMANA
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DE QUÈ VA…
És una suposada 
relectura de 
Teorema de 
Pasolini.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Una proposta 
escènica 
decebedora i 
avorrida.

 TNC. M: Glòries. Fins

al 16 de juliol. 19 €.

DE QUÈ VA…
Les històries 
creuades de quatre 
excompanyes 
d’escola.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per celebrar els 25 
anys de T de Teatre 
en escena.

 TNC. M: Glòries. 

Fins al dg. 16. 19 €.

EL TANCAMENT DE temporada al TNC ha estat 
decebedor. I no tant pel contingut de l’obra, 
força complexa, de l’italià Davide Carnevali, 
sinó per l’erràtica, pretensiosa i avorrida 
posada en escena d’Albert Arribas, que en 
firma també la traducció. Carnevali, de qui 
coneixem Confessions d’un expresident, rebé 
l’encàrrec de Xavier Albertí d’escriure una obra 
inspirada en Teorema de Pasolini. L’autor reprèn 
els perfils dels personatges i, sobretot, la idea 
d’un àngel exterminador que desballestarà 
la plàcida vida d’una família burgesa seduint-
la amb un amor sense intercanvi. I d’aquí li 
ha sortit una mena d’oratori laic de formes 
absolutament contemporànies: no hi ha relat 
ni argument, sinó una sèrie de monòlegs que 
componen un retaule cínic sobre l’adveniment 
del messies a la nostra societat. És una obra 
arriscada i amb un punt críptic que necessitava 
més experiència i menys ampul·lositat per 
arribar a escena en condicions. No n’hi ha prou 
de moblar l’escenari amb un garbuix de tendes 
de campanya i altres objectes, ni té sentit 
embrutar-lo amb terra o trencar la vaixella per 
donar volada al contingut.  S.F.

Actes obscens en espai públic

�����

QUAN QUATRE DONES arriben als 50 anys 
sembla que no poden fer res més que mirar 
enrere com a dones, mares i professionals, 
amb una certa nostàlgia i també desconcert. 
Tempus fugit. La companyia T de Teatre 
commemora justament els seus 25 anys de 
feina en el món del teatre amb una comèdia 
dramàtica que entre riure i riure reflexiona 
sobre el dolor que implica viure i com es 
gestiona emocionalment. De fet, l’acrònim 
del títol és un suposat valor de l’escala visual 
analògica per mesurar el dolor d’un subjecte, 
però també el nom de la filla d’una de les 
excompanyes de classe sobre la qual gira 
la història que, plena d’optimisme i seny, 
inicia el seu vol en solitari. L’obra comença 
tremolosa i banal, però guanya en interès i 
en joc escènic de mica en mica, ben segur 
que gràcies a una posada en escena de Julio 
Manrique que amplifica espectacularment 
els conflictes vitals i històrics de les 
protagonistes amb recursos audiovisuals 
i una acurada direcció d’actors en la qual 
combina amb eficàcia els drames personals 
i els gags humorístics.  Santi Fondevila

E.V.A.

�����
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PER KIM ANN Foxman, les 
festes house a plena llum del 
dia tenen el seu encant especial. 
“M’agrada molt punxar en clubs 
foscos”, admet, “però una sessió 
diürna et pot aportar moltes 
coses interessants. Acostumen 
a ser reconfortants”. Aquesta 
opinió de Foxman –DJ amb anys 
d’experiència a l’escena gai de 
Nova York, excomponent del 
grup Hercules & Love Affair i, 
actualment, una de les artistes 
amb una vida més atrafegada 
gràcies a, o per culpa de, la 
globalització del fenomen 
clubbing– és una impressió que 
evidencia un canvi important en 
la cultura de club a l’estiu: cada 
cop més, la música de ball viu de 
dia, més que de nit. 

Experiències com Sónar de 
Dia, els afters d’Eivissa i elRow –i 
també el Brunch in the Park, el més 
veterà dels cicles de diumenge a 
la tarda a Barcelona, on Foxman 

DE QUÈ VA…
House de primera 
fila a plena llum  
del dia.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
El cartell de la festa 
de diumenge és 
sòlid: fins a cinc 
DJs de prestigi 
amb bona selecció 
musical i veterana.

 Jardins de Joan Brossa. 

M: Poble Sec. Dg. 16. 

13 h. 15 €.

punxarà aquest cap de setmana 
compartint cartell amb B. Traits, 
Doc Martin, Jesse Rose i Claude 
VonStroke– així ho confirmen. 
“T’obliguen a preparar les sessions 
de maneres diferents, perquè el 
públic et pot portar per moltes 
direccions i has d’estar preparada 
–explica Foxman–. Però mentre 
em mantingui fidel al meu estil, tot 
està sota control”. 

El seu estil implica un 
coneixement gairebé enciclopèdic 
de la història del house clàssic, les 
seves manifestacions modernes, 
i un tast de música electrònica 
llatina dels 80, l’anomenat electro 

freestyle de Miami. I també un 
compromís ferm amb els ideals de 
llibertat i respecte per la diferència 
que implica la tradició del house, 
que va ser, i encara és, un espai 
segur per la diferència racial i 
sexual. “En aquesta escena no hi ha 
espai per al sexisme, els prejudicis, 
la intolerància o l’homofòbia”, 
sosté Foxman. “Qui no ho vulgui 
veure així, s’haurà de preparar per 
a una reacció a la contra. L’opressió 
de qualsevol mena és inacceptable 
i s’ha acabat”. O resumint-ho en 
un antic lema rave, que Foxman 
fa seu, “no hi ha house sense pau, 
amor, unitat i respecte”. 

Música  
i nit

Coordina Jordi Garrigós
www.timeout.cat/concerts

No hi ha 
amor sense 

house
Kim Ann Foxman participa al 
Brunch in the Park, la matinal 
de ‘clubbing’ més popular de 

Barcelona. Per Javier Blánquez
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UNA DE LES millors coses que han passat 
en la curta història del hip-hop és la creació 
de Rawkus Records, un dels primers grans 
segells de rap underground. A finals dels 
anys 90, Brian Brater i Jarret Myer fundaven 
aquesta mítica discogràfica, casa de noms 
emblemàtics com Company Flow, The High & 
Mighty, Pharoahe Monch i Black Star. L’aparició 
d’aquests últims va caure com una bomba a 
l’escena rap de la costa Est, gràcies al seminal 
elapé de debut que ajudaria a fer créixer el hip-
hop indie del tombant de segle. 

Ells eren Mos Def, Hi Tech i Talib Kweli, a 
posteriori autentiques estrelles del gènere. 
Kweli, que actuarà el dilluns 17 a la sala 
BARTS en el marc del Grec, iniciaria la seva 
prolífica carrera en solitari poc després, i 
es consolidaria ràpidament com una figura 
emergent gràcies a l’èxit de Get by, un 
artefacte de destrucció instantània, amb 
samples de Nina Simone i producció de Kanye 
West, amb qui col·laboraria habitualment la 
dècada passada. Fidel als ideals del col·lectiu 
Native Tongue (com De la Soul, Common i 
Pharcyde), el de Brooklyn s’allunya d’actituds 
clàssiques del gangsta rap, i es decanta per 
una actitud positiva davant la vida. Un dels 
imprescindibles del gènere. Jordi Garrigós

Talib Kweli: rap 
indie en positiu

NO T’HO PERDIS

DE QUÈ VA…
D’una llegenda 
del hip-hop 
underground de 
Nova York.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Perquè no són tan 
fàcils de veure 
artistes com aquest 
a Barcelona.

 BARTS. M: Paral·lel.  

Dl. 17. 21 h. 25 €.
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Time Out Barcelona per a Mas i Mas

L’huracà Imany obre 
el festival Mas i Mas

EL SAN MIGUEL Mas i Mas 
Festival, que va començar 
com un esdeveniment de 
dimensions humils, ha 
esdevingut una de les cites 
de més rellevància de l’estiu. 
Aquest any, arriba amb un 
cartell més potent que mai, 
per gaudir, des del 28 de juliol 
fins al 3 de setembre, amb més 
de 200 actuacions i gairebé 
un centenar de produccions 
a diversos teatres i sales de 
Barcelona. Hi trobareu jazz, 
música clàssica, teatre, dansa 
i electrònica, entre altres 
coses. I, a més a més, enguany 
inaugura el festival l’artista 
francesa Imany.

 
Un escenari de luxe  
Quatre anys després del seu 
exitós i sorprenent debut a 
Barcelona dins del mateix 
festival, Imany torna amb més 
força que mai amb un concert 
exclusiu, aquesta vegada 
amb l’etiqueta d’estrella del 
pop&soul més genuí. La cita 
serà el pròxim divendres 28 
de juliol a les nou del vespre al 
Palau de la Música Catalana, on 
l’artista presentarà el seu nou 

disc, The wrong kind of war, que 
ja té milions de descàrregues i 
visualitzacions online. El seu 
èxit és tan espectacular que DJs 
de tot el món al·lucinen amb els 
samplers dels seus hits. 

Un retorn esperat
El seu primer àlbum, The shape 
of a broken heart, va suposar 
una autèntica revelació al món 
musical, però definitivament 
va ser el seu espectacular 
directe el qui va enlluernar 
milers de persones d’arreu del 
món. L’artista ja és un autèntic 
fenomen a gran escala, i es 
podrà constatar amb el seu 
retorn esperadíssim al Mas i 
Mas Festival. 

Palau de la Música Catalana.  

M: Urquinaona. Dv. 28. 21 h. 60 €.

El seu 
espectacular 
directe ha 
enlluernat 
milers de 
persones a 
tot el món

Recitals, concerts, òpera... Una tria de la 
millor música clàssica de la setmana

TOP 3 CLÀSSICA

Dido & Aeneas
Programa doble a l’entorn de la història d’amor entre Dido i Enees. 
D’una banda s’ofereixen alguns fragments de Didon, òpera tràgica 

d’Henry Desmarets; i de l’altra, la interpretació íntegra de l’òpera Dido 
and  Aeneas de Henry Purcell. 

Església del Carme de Peralada (Alt Empordà). Ds. 15. 20 h. 50-60 €.

 Carmina Burana
L’obra més coneguda i interpretada de Carl Orff és, sens dubte, la 

cantata escènica estrenada a Alemanya el 1937. Una música utilitzada 
tant al cinema com a la publicitat, amb molta força, que atrapa un 

públic variat i de totes les edats. 
Palau de la Música Catalana. M: Urquinaona. Dg. 16. 18 h. 20 €.

 Il Trovatore
La temporada d’òpera del Gran Teatre del Liceu, de mica a mica, arriba 

al final. El penúltim títol és una de les òperes més populars de Verdi, 
que ens arriba en la producció dirigida escènicament per Joan Anton 

Rechi. De la part musical se n’ocupa Daniele Callegari.
Gran Teatre del Liceu. M: Liceu. Del dl. 17 al ds. 29. 12-245 €.

MÉS INFO A TIMEOUT.CAT/CONCERTS
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Seguim el rastre de De Chirico 
en els creadors contemporanis, 

coincidint amb la mostra del 
CaixaForum. Per Eugènia Sendra

GIORGIO DE CHIRICO va pintar 
ciutats inertes on l’arquitectura 
clàssica s’alçava al costat 
de maniquins que semblen 
enganxats sobre el pla. De fons, 
cels impossibles. La seva pintura 
metafísica, silenciosa, a mig camí 
de la realitat i la ficció, va ser 
rellevant per a moviments com 
el surrealisme i encara ressona 
a l’imaginari dels creadors 
contemporanis.

“Els seus quadres funcionen 
a partir de l’estranyament que 
es produeix quan es juxtaposen 
objectes aliens i suposadament 
inconnexos sobre un pla molt 
orfe de context”, reflexiona el col·lectiu 
d’arquitectes Maio. En són exemples obres com 
Cançó d’amor (1914) i Les muses inquietants 
(1917); els suggereix la trobada curiosa entre 
la màquina de cosir i el paraigua que cantava 
el poeta Lautréamont. Maio, autors d’una 
arquitectura conceptual que es resol sovint 
a partir de geometries simples, destaca la 

capacitat de l’italià de “generar 
coses noves a partir de retalls de 
preexistències”, una pràctica 
habitual en l’art i arquitectura del 
present, que revisen corrents del 
passat.

Les metròpolis escultòriques 
de Miquel Navarro i les 
composicions de Ramon 
Enrich també fan pensar en 
De Chirico. “És culte, transmet 
plàsticament el que el seu germà 
–l’escriptor Alberto Savinio– té 
al pensament, representa l’ordre 
feixista al costat de la rauxa 
de Fontana”, diu l’artista, que 
ha integrat els cels verds en el 

seu codi sintàctic. “És una llum inventada, 
com si encenguessin el focus d’un decorat”. 
De Chirico, autor del que Enrich anomena 
“mentides il·luminades”, ens porta a la Itàlia 

de principis del segle XX, un 
collage d’amfiteatres romans, 
temples moderns i xemeneies 
fabrils pintat amb tons crus. 

DE QUÈ VA…
Pintures, escultures 
i obra gràfica 
per descobrir De 
Chirico.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per trepitjar una de 
les seves famoses 
piazzas.

 CaixaForum. 

M: Espanya. A partir del 

dc. 19 de juliol. 4 €.

Alumnes 
metafísics

Coordina Eugènia Sendra
timeout.cat/art

Art

‘Les muses 
inquietants’ de 
De Chirico (1), 
‘110 rooms’ de 
Maio (2) i ‘Allup’ 
de Ramon 
Enrich (3)
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Una secció de Cerveses Moritz
www.moritz.com

Moritz

AMB L’ARRIBADA DE la calor, les 
tardes s’allarguen com les ombres 
al final del dia i sovint l’únic que 
ve de gust és seure i prendre una 
beguda ben fresca. I per això, la 
Beer Lab de la Fàbrica Moritz 
ha creat una nova i sorprenent 
fruit beer, la Moritz Cítrics, una 
proposta d’allò més refrescant 
especialment pensada per 
combatre les altes temperatures.

Un punt de frescor
Aquesta fruit beer, d’edició 
limitada, està elaborada amb fruita 
fermentada que potencia l’aroma 
dels cítrics. El deliciós resultat 
ofereix un ventall de sabors exòtics 
i tot un petit viatge de somnis 
estivals al voltant de llacs, platges 
amb una vista a l’horitzó i selves 
fresques d’arreu del món.

La fruit beer aporta aquella 
nota de frescor que tan sovint 
busquem quan estem assedegats, 
quan dubtem entre una aigua o 
una cervesa. De textura fresca 
i lleugera i de color groc pàl·lid, 
està elaborada amb suc de llima 

fermentada i aromatitzada amb 
pells de yuzu, taronja i llimona. 
Per la seva banda, la cervesa ha 
estat fermentada amb llevat lager, 
ideal per gaudir de la combinació 
aromàtica de cítrics. 

A més, la fermentació del suc de 
llima també aporta sorprenents 
notes especiades de vainilla. 
En boca es combina l’amargor 
de la llima amb la del llúpol per 
equilibrar les notes dolces de la 
malta. El fet d’incloure la fruita 
en el procés de fermentació és 
precisament la diferència de la fruit 
beer amb una radler, que, en canvi, 
és una cervesa acabada a la qual 
s’afegeix un suc de fruites o una 
beguda carbonatada.

Laboratori d’or
La Moritz Cítrics és la darrera de 
les creacions del Moritz Beer Lab. 
Aquest genuí laboratori de Moritz 
es va iniciar en l’aventura de la 
creació amb la Moritz Red Ipa, la 
primera Moritz d’alta fermentació. 
Poc després va crear la Moritz 
Blat, una cervesa elaborada amb 
la massa mare del pa de flequers 
d’alta gastronomia. I, per si tot 
això fos poc, també va recuperar la 
icònica especialitat Moritz Negra, 
amb motiu del 160 aniversari, 
que va donar pas a la 
Moritz Scottish.

Si sou amants de 
la cervesa, tasteu 
la fruit beer de 
Moritz. Només 
hi serà aquesta 
temporada 
d’estiu però 
la recordareu 
durant molt de 
temps! 

D’edició 
limitada, 
està 
elaborada 
amb fruita 
fermentada

Reinventar el 
concepte de 
‘fruit beer’

Aquest estiu no us perdeu la Moritz 
Cítrics, una proposta exòtica i refrescant 

a base de suc de llima i cítrics
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Moritz

UNA NOVA COL·LECCIÓ 
d’objectes culinaris de disseny 
acaba de veure la llum. Inspirada 
per Moritz, amb il·lustracions 
d’Alexis Rom i amb disseny 
de The Original Cha Chá, està 
formada per plats i platets de 
diverses mides, per servir àpats 
i aperitius, i inclou fins i tot un 
divertit davantal per aventurar-se 
a la cuina amb molt d’estil.

The Original Cha Chá és una 
empresa dedicada gairebé de 
manera exclusiva al disseny i a la 

Bon gust arran de mar

producció de tot tipus d’objectes 
signats per artistes i il·lustradors de 
renom internacional. Hi destaquen 
noms com ara Mariscal, Òscar 
Tusquets, Miguel Gallardo, Martí 
Guixé, Keith Haring i fins i tot Joan 
Brossa i Joan Miró. 

Un daurat inspirador
L’èxit dels seus populars pins i 
productes de marxandatge de 
Barcelona, així com la seva relació 
estreta amb el món del disseny, 
ha portat Cha Chá a col·laborar 

A NOMÉS 800 metres de la 
platja, acaba d’obrir les portes 
el restaurant Xiroi, el més jove, 
fresc i juvenil del grup Ca la Nuri. 
Aquest restaurant amb terrassa 
ofereix molt més que tapes, 
platets i arrossos espectaculars, 
també música i una zona chill-
out per gaudir amb una Moritz 
fresqueta davant del mar.

Xiroi neix amb la voluntat 
d’imitar tot allò positiu de 
l’adjectiu que representa: vol 
ser alegria, diversió i gràcia. I és 
que aquest nou local és un espai 
on es pot gaudir en qualsevol 
moment del dia. S’hi pot anar 
a dinar, sopar o simplement a 
prendre-hi alguna cosa. A més, 
la seva carta és tan completa 
que qualsevol comensal, per 

exigent que sigui, hi trobarà un 
arròs preparat a la mida dels 
seus gustos. I, evidentment, 
també plats de forquilla i ganivet, 
plats de mossegada ràpida i 
plats per compartir. Fins i tot hi 
podeu trobar plats i platets per 
menjar amb les mans i, al final, us 
acabareu llepant els dits.

I si el menjar és el que omple 
el pap, l’ambient i el ritme que 
hi trobareu faran el mateix amb 
l’ànima. Hi ha música en directe 
els caps de setmana i una àmplia 
carta de begudes per acontentar 
tothom. A Xiroi s’han encarregat 
que no només pugueu relaxar-vos 
contemplant el mar, sinó que, 
també, gaudiu de bona música, 
bon menjar i una Moritz ben 
fresqueta en un escenari únic! 

estretament amb Moritz, una de 
les empreses barcelonines que més 
aposta pel disseny urbà.

La brillantor d’una cervesa 
daurada quan se serveix, la 
comunió d’un grup d’amics al 
voltant d’una taula fent l’aperitiu i 
l’alegria d’un brindis han inspirat 
l’il·lustrador Alexis Rom per 
crear aquesta col·lecció especial, 
que combina a la perfecció amb 
l’esperit Moritz i que transmet 
frescor, alegria, multiculturalitat, 
festa i tradició. 

DE QUÈ VA...
És una col·lecció 
d’objectes 
dissenyats per 
The Original Cha 
Chá en exclusiva per 
a Moritz.

PER QUÈ LA 
VOLEU...
Perquè incorpora 
unes divertides 
il·lustracions de 
l’artista Alexis Rom!

DE QUÈ VA...
Un nou restaurant 
a peu de platja 
d’ambient modern.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR...
Perquè, a més 
de menjar de 
meravella, podeu 
gaudir d’una zona 
chill-out.

 Xiroi-Ca la Nuri. Pg. 

Marítim de la Nova Icària, 

38. T. 93 221 35 58.

www.xiroi.calanuri.com

Vermuts i brindis de disseny!
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EL RAVAL AMAGA un lloc històric 
i sorprenent, que tot i que no és 
cap secret, és gairebé desconegut 
per a la majoria de barcelonins. 
Es tracta de la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya, ubicada 
en un edifici neoclàssic del recinte 
històric de l’Antic Hospital de 
la Santa Creu, amb entrada pel 
ravalenc carrer del Carme. 

Un edifici, a més, que s’obre 
transformat en un espai on 
gaudireu d’una nit d’allò més 
sorprenent: el Sopar dels Sentits. 
Aquesta experiència, que rep el 
suport de Moritz, és molt més 
que un sopar i tot un regal per 
als sentits! Es fa els dissabtes a 
les 20 h, en grup reduït, amb una 
visita guiada a l’edifici i amb un 
recorregut que proposa un viatge 

Un sopar per 
alliberar els sentits

NO T’HO PERDIS

Medicina, història i neurociència aplicada al paladar es 
fusionen en una proposta cultural i gastronòmica única!

per la història de la medicina 
a Barcelona. Travessa espais 
com la Sala Gimbernat, un antic 
amfiteatre anatòmic del segle 
XVIII, amb una taula de marbre al 
centre per fer disseccions que és 
un tresor. Destinada a la formació 
de cirurgians, aquesta sala va 
ser freqüentada per l’aleshores 
alumne Santiago Ramón y Cajal.

Després de la passejada, 
s’ofereix l’actuació d’un mentalista 
que introdueix el grup en una 
nova dimensió. I a continuació es 
convida a passar a un dels salons 
transformat en menjador, on se 
serveix un menú especialment 
dissenyat per a l’ocasió i que fa 
jugar tots els sentits del comensal. 
Propostes com Perles sensorials 
d’aperitiu, Paradoxes d’entrant, 

Moritz

Pedra d’Esculapi de primer i Mise 
en place de segon són els noms 
suggeridors d’aquest menú, 
del qual no es poden desvelar 
els ingredients per tal de no 
interferir en les percepcions dels 
comensals. I és que a mesura 
que arriben els plats, cada un dels 
cinc sentits s’activa per rebre una 
recepta amb efecte sorpresa que 
val la pena tastar!

Ideat per Sternàlia, autors de 
les Nits d’Història i Llegenda al 
Palau Requesens i dels Sopars 
amb Estrelles a l’Observatori 
Fabra, i en col·laboració amb 
Moritz, aquesta és una de les cites 
més exclusives i diferents que 
es proposen avui dia als interiors 
dels monuments de la ciutat. No 
us la perdeu! 

DE QUÈ VA...
Un sopar dissenyat 
per als cinc sentits, 
en un espai històric.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR...
Per descobrir la 
neurociència 
sensorial a 
través d’un joc 
gastronòmic!

 Reial Acadèmia de 

Medicina de Catalunya. 

Carme, 47. M: Liceu. 

Dissabtes a les 20 h.

www.sternalia.com. 

reservas@sternalia.com.
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‘Nikkei’ 
amb criteri 

de les barres nikkei més solvents de la ciutat, 
i, sens dubte, la més petita. El Panko té quatre 
taules amb capacitat per a deu comensals, 
una barra per a quatre i una terrasseta de sis. 
És, doncs, el lloc on sentir-se com a casa i 
degustar una cuina de nota elaborada per un 
xef que coneix el producte amb què treballa. 
Tenia molt clar que el seu primer 
restaurant (segur que creixerà) 
havia de ser “un local petit, on 
pogués controlar des de la barra 
tot el que passa a la sala”.

I el que passa són tiraditos, 
causas, cebiches, pisco sours, uns 
mochis molt populars (atenció 
al d’aigua de blat de moro amb 
cremós de mascarpone, te verd i un 
toc de llima: una mena de tiramisú 
nikkei) i unes peces multicolors de 
sushi delicioses. Plats que es basen 
en el receptari nikkei però que, de 
vegades, incorporen ingredients 
mediterranis fruit de la formació 
de Guevara a la ciutat. Els trobem 

en un menú setmanal a 16 €, impecable, amb 
plats que podrien ser part sense problemes d’un 
gastronòmic. De nit, ofereix una carta d’autor 
més extensa i elaborada. 

Tot i que Guevara ha treballat la cuina 
mediterrània, la francesa i la japonesa (del 
Koy Shunka als Hotels Catalonia), el xef és 

fan de l’equilibri perfecte de 
tarannàs que és la cuina nikkei: 
“Sovint diem que és la fusió entre 
el Japó i el Perú, però jo crec que 
va més enllà: és aportar un toc 
peruà als plats japonesos i un toc 
japonès als peruans”. Jugar amb la 
voluptuositat del receptari peruà, 
amb plats vistosos i abundants, i 
aportar-hi la precisió, la tècnica 
japonesa. El Panko té, a més, 
cerveses peruanes artesanes i una 
bona selecció de pisco sours. Tasteu 
el de maracujà i comproveu que 
el xef sap perfectament el que fa, i 
que aquest by del nom del local està 
més que justificat. 

Amb 26 anys, David Guevara 
té un dels millors ‘nikkei’ de 
Barcelona. Per Laura Conde 

NO SE SAP quan va començar la febre de 
la cuina nikkei, resultat de la fusió entre el 
receptari japonès i el peruà. De fet, no sabem 
si aquesta tendència té ja prou entitat per 
parlar de boom, si va començar el 2012 amb 
l’obertura del Tanta de Gastón Acurio o si 
l’eclosió definitiva va ser amb el Pakta d’Albert 
Adrià. Aquesta última és la teoria del xef peruà 
David Guevara, que amb 26 anys dirigeix una 

DE QUÈ VA...
D’un xef peruà jove 
format a Barcelona 

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Perquè assoleix un 
equilibri perfecte 
entre el nipó i l’andí. 

 Panko by David 

Guevara. Viladomat, 249 

(Eixample Esquerre).  

M: Hospital Clínic.  

T. 93 118 34 36. 25-30 €.

Coordina Ricard Martín
www.timeout.cat/restaurants

Menjar
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Menjar

NO T’HO PERDIS!

Al Grec 2017 s’hi menja entaulat, 
amb fil i cristalleria. Perquè El 
Cafè Belgrado de Sant Cugat porta 
la seva línia de cuina mediterrània 
moderna i molt elaborada als 
balsàmics jardins del teatre. 
Obrirà cada dia que hi hagi 
espectacle, de 20 a 24 h fins al 
final del festival. I si sou puntuals, 
no hauríeu de tenir problema 
per menjar relaxats –aquesta és 
la gràcia de l’espai– i ocupar el 
vostre seient a l’espectacle a les 
22 h, puntuals. El Belgrado, un 
restaurant clàssic de Sant Cugat 
que fa cinc anys va encetar una 
nova etapa, ofereix producte 
d’alta qualitat amb receptes molt 
meditades i un toc d’Àsia.  

CAFÈ BELGRADO AL GREC
 Pg. de Santa Madrona, 38. M: Poble-sec. De 20 a 24 h. Fins al 31 de juliol.  

EL VITA GASTROBAR és un lloc del qual s’hauria 
de parlar més: en dos anys ha bastit una 
clientela fidel i exigent al cor de Gràcia. El seu 
èxit resideix en una cosa tan senzilla i òbvia 
com tractar bé i manipular tan poc com sigui 
possible productes d’alta qualitat. Una mostra 
d’això la vam tenir amb el tàrtar de salmó 
(fresc i fumat), amb crème fraîche i gelat de 
mostassa. Vam seguir amb la degustació de 
salses Askadinya, nom del restaurant palestí 
del davant, que també regenten amb èxit i 
sensibilitat els germans Nabil i Dajlala. 

Però la sorpresa va arribar a la taula amb una 
mousse de foie gras elegantment presentada, 
amb gelée de porto i pols d’ametlles. De 
l’equilibrada oferta, no us priveu del carpaccio 
de bou a l’estil coreà, amb peres, soja, mel, 
sèsam i pinyons. Per als devots de les tapes, 
són molt recomanables els calamars a 
l’andalusa amb una fina escuma de curri i el 
pop amb Parmentier de patates. L’alambre 
mexicà amb tortilla de blat de moro 
encapçala els platets, que inclouen un peix 
salvatge del dia, amb cirerols, alls tendres 
i herbes i la mitjana de bou del nord (a la graella 
amb chimichurri per als més carnívors). Una 
carn excel·lent, per cert. 

Un equip jove i àgil, servicial i atent a la 
sala i molt experimentat i ben assessorat a la 
cuina, ofereix al migdia un menú per 13,50 €, 
en què es poden trobar altres sorpreses, com 
l’amanida búlgara, els canelons de pollastre 
i formatge i el filet de vedella amb patates al 
caliu o el filet de cuixa de xai a la brasa. Lloc 
confortable, ple d’ambient.  Marcelo Aparicio  

Vita Gastrobar
 Verdi, 33 (Gràcia). M: Fontana.

T. 93 269 64 71. 25 € 

�����

DE QUÈ VA…
Un lloc de 
propostes 
originals però no 
estrafolàries, on 
mana la qualitat. 

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Perquè té les bases 
fonamentals: 
bona cuina i servei 
amable i eficient. 

M
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Menjar

BAR DE LA SETMANA

Beure
Coordina Ricard Martín

timeout.cat/barcelona/ca/bars

COCTELERES ANTIGUES, 
dispensadors d’absenta victorians, 
cristalleria refinada... El Sol 
y Sombra es presenta com un 
museu del còctel, una bombolla 
espaciotemporal on les begudes 
desprenen una aura vintage que fa 
plorar els nostàlgics.

Les nits del cap de setmana, 
l’establiment s’omple: hi ha jazz en 
viu dijous i divendres i la cocteleria 
ocupa la taverna del Suculent. Si 
us agafa gana, demaneu qualsevol 
plat de la carta. A la barra, Jordi 
Baqués i el seu equip facturen 

copes clàssiques de veritat. En 
Jordi és un arqueòleg, rescata 
receptes de llibres antics per 
reproduir-les davant la parròquia 
i manipula el gel com no es fa a cap 
altre lloc de Barcelona: esculpint 
a mà uns blocs translúcids, sense 
impureses, que donen a la beguda 
una altra dimensió. A més, ara el 
Sol y Sombra té carta de còctels 
vintage. Tan vintage, que els 
preparen amb destil·lats d’època, 

Sol y Sombra
 Rambla del Raval, 39 (Raval). 

M: Sant Antoni. De dj. a ds., de 20 a 3 h.  

�����

ampolles antigues que Baqués obté 
al submon del col·leccionisme. 
Tastem un negroni amb vermut, 
licor i destil·lat de fa 30 anys. I ho 
rematem amb un Hanky Panky que 
té gust de xarleston i llei seca. 

Quan surto, només penso a 
encendre una cigarreta, ajustar-
me el barret i apujar-me el coll 
de la gavardina. Aquesta nit 
només responc al nom de Philip 
Marlowe.  Òscar Broc

DE QUÈ VA…
Una barra 
elegantíssima 
que reivindica la 
cocteleria clàssica.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Còctels amb 
destil·lats vintage, 
jazz en viu... I tragos 
entre 8 i 12 euros. El 
paradís del còctel!

EL TRUC
Un altre invent de 
l’alquimista De las 
Muelas: forma part 

de la nova carta 
d’estiu. 

EL BAR
Al Hall0 de l’Hotel 

Monument (passeig 
de Gràcia, 75). 
T. 93 548 20 33

ELS INGREDIENTS
Essència de romaní, 
Chartreuse, whisky, 
mescal i vermut. Un 

aperitiu subtil però viril. 

VI DE LA SETMANA

Fino CB Alvear
 DO Montilla-Moriles. 15%. 6,25 €. 

�����

Els xeressos són una meravella! 
Encara no us atreviu a tastar-los? 
Per als neòfits, aquest és una 
bona entrada. Té un color palla, 
molt brillant, i al nas ens recorda 
el pa mullat. Un vi molt viu, amb 
notes que us picaran el nas, fresc 
i intens, 100% pedro ximenes. CB 
ve de Carlos Billanueva: el capatàs 
del celler fa 200 anys signava 
les millors botes amb les seves 
inicials! Aquest celler és el més 
antic d’Andalusia amb més de 300 
anys!  Meritxell Falgueras

EL CÒCTEL

CHAMAN CRYSTAL BALL
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Coordina Eugènia Sendra
www.timeout.cat/botigues

Tendències

Verdi és 
una joia

M’HAN IMAGINAT, M’HAN aliat, 
m’han fos, m’han treballat, m’han 
soldat, m’han matisat, m’han 
brunyit, m’han donat valor i 
m’han il·luminat, però sense tu 
estic sol. Si una joia parlés potser 
us recitaria aquesta frase de 
Salvador Mallol. No és poeta, és 
joier. Però vist el seu treball amb 
els metalls és com si ho fos. 

Des de la seva botiga-taller 
(Verdi, 27), Mallol practica una 
joieria conceptual propera a 
l’escultura. Peces minimalistes 
i elegants pensades per a dones i homes que 
tenen ganes d’expressar-se. Aquest també és 
el punt de partida de Pia Amat, una advocada 
reconvertida en joiera de les emocions. I 
tot per culpa d’un anell que la seva àvia li va 
regalar quan era joveneta i que li va despertar 
la curiositat per endinsar-se en aquest món. Fa 
anys que la seva botiga-taller també és al carrer 
Verdi (Verdi, 3). I tot i no compartir l’estètica 

contemporània de Mallol, sí que 
en comparteix la filosofia. Les 
seves joies desprenen creativitat 
i bona energia. Per això li agrada 
tant treballar amb pedres naturals 
i jugar amb les textures irregulars i 
les formes orgàniques.

Al davant de Pia Amat acaba 
d’obrir Bell Estiu (Verdi, 8), el 
nou projecte de Dèlia Rodríguez. 
La seva bijuteria és molt fresca 
i no té més pretensió que trobar 
combinacions perfectes. I amb 
això aquesta llicenciada en 

Humanitats hi té la mà trencada: durant anys 
va regentar en el mateix lloc una botigueta de 
granadures. Ara, en canvi, és ella la que tria les 
pedres i els charms per fer collars i braçalets 
tan evocadors com la bijuteria daurada de 
D-lirio (Verdi, 11) o les peces d’estil ètnic de 
Carme Anglada (Verdi, 8), dues creadores que 
també han arrelat en un dels carrers més vius –i 
enjoiats– de Gràcia. 

De la bona energia de Pia Amat
a la frescor de Bell Estiu.

Aquest carrer de Gràcia brilla
més que mai. Per Laia Beltran

A Pia Amat 
li agrada 
treballar 
amb pedres 
naturals i 
jugar amb 
les textures

FO
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Tendències

Amant de la pell
 shop.artematelier.com

El dissenyador rus 
Artém Khudoroshkov 
és l’ànima d’una 
marca d’accessoris 
que té la pell com 
a protagonista. 
Les proporcions, 
línies i estructures 
defineixen els seus 
dissenys, en què 
destaquen aquests 
xancletes (144 €). 

Origami i llum
anaquinosdepapel.com

Qualsevol paper que 
passi per les seves 
mans pot convertir-
se en objecte. I és 
que Anaquiños de 
Papel és un estudi de 
disseny, que tant et fa 
un packaging, un ram 
de núvia o uns llums 
d’origami preciosos 
(a la foto, el model 
Amencer, 52,90 €).

Estiu, espart 
 Showroom Naguisa 

(Cadenes, 6, local 3. 

Sant Just Desvern). 

Fans de l’espardenya: 
Naguisa celebra 
les rebaixes al seu 
estudi amb una 
venda especial, amb 
descomptes en la 
col·lecció d’estiu 
i també un racó 
d’outlet amb models 
descatalogats. 

Per a nostàlgics
 @meandmymonkeysbrand

Qui trobeu a faltar? 
David Bowie? Què 
trobeu a faltar? 
La sèrie Lost? 
Reivindiqueu-los 
amb les samarretes 
ideades per Jasmin 
Rovira, que comencen 
dient “I still miss...” i 
acaben exactament 
amb allò que 
vosaltres enyoreu.

EL CALAIX DEL SASTRE

2

3
4

El teu 
estil

Per Eugènia Sendra

HI HA MÉS PEIXOS...

Mr Bassal
Nova remesa de banyadors 

d’una marca local que 
aposta per teixits italians 

de qualitat. El gran 
dilema: aquest estiu toca 

llis, de colors orgànics i 
sofisticats, o us atreviu 

amb el banyador de la foto? 
L’estampat són sardinetes!

 85 €. www.mrbassal.com

‘STREET SWIMWEAR’

Suro
Des de Mallorca arriben 
els banyadors i biquinis 
de Suro, sostenibles i 
minimalistes. Podeu 
comprar les peces per 
separat, i lluir-les dins i fora 
de l’aigua... 

 Dipole Top (43 €) i Antenna Bottom 

(45 €). es.suroswimwear.com 

SAC DE MARINER

Firmamento
La firma amant del surf i 

la Barceloneta té una línia 
d’accessoris: cordons per a 

ulleres, tovalloles i la tote bag 
nàutica, reeditada per a la nova 

temporada de bany.
 30 €. firmamento.com

PELL DE PRÉSSEC

Agustina
La marca d’essència 
mediterrània crea 
estampats i productes per 
a la llar. Per a l’estiu, a més 
de ventalls, tenen tovalloles 
de microfibra; s’eixuguen 
ràpid, es converteixen 
en sarró i també poden 
funcionar com a pareo.

 39,90 €. agustinastudio.com

1



46Compra entrades i reserva taula a timeout.cat

Escapades

AVUI VIATGEM FINS als Pirineus 
lleidatans i en concret a la 
comarca del Pallars Sobirà. Les 
estacions de muntanya d’Espot 
i de Port Ainé, gestionades per 
Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC), han iniciat 
la temporada d’estiu, i us 
recomanem que hi aneu si voleu 
passar un dia de diversió i de 
descoberta, entre altes muntanyes 
i bells paratges. Teniu temps fins 
al 3 de setembre!

Us comencem explicant les 
novetats. Port Ainé incorpora una 
cronoescalada amb bicicleta de 
carretera, de 18,6 km de pujada i 
un desnivell positiu de 1.228 m. La 
ruta comença a l’encreuament de 
la carretera general C-13 i arriba 
fins a l’hotel Port Ainé 2000. Tant 
a l’inici com al final hi ha uns 
cartells informatius amb un codi 
QR per descarregar-se l’app de 
l’estació. A través de l’aplicació, els 

participants poden enregistrar el 
seu temps i s’establiran rànquings. 
Tots aquells que completin l’etapa 
obtindran un forfet 2 x 1 per a la 
pròxima temporada, així com 
altres premis.

Si en comptes de les dues 
rodes preferiu el senderisme, 
Espot i Port Ainé són ideals com 
a punt de partida d’excursions, i 
a més a més estan a tocar del Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici. Apunteu-vos 
aquestes dues dates: 5 i 13 d’agost; 
seran els dies en què estarà en 
funcionament el Telecadira 
JET CIM, que permet als usuaris 

arribar al pic de l’Orri i al mirador 
del Parc Natural de l’Alt Pirineu, i 
també múltiples rutes a peu i amb 
BTT. Aquests dies, a més, amb la 
possibilitat d’anar acompanyats de 
guies titulats.

Finalment destaquem el Parc 
Lúdic i d’Aventura de Port Ainé. 
Allí podreu llogar bicicletes, 
gaudir de les pistes de tubbing i 
anar d’arbre en arbre pels ponts 
penjants i tirolines. El trobareu 
obert de 10 a 14 h i de 15 a 18 h 
els caps de setmana fins al 16 de 
juliol, i a partir del 17 i fins al 3 de 
setembre, en aquest horari cada dia 
de la setmana!  Xavi Amat

Amb:

Estiu 
d’altura al 

Pallars
Rutes a peu i amb BTT o un 

parc lúdic i d’aventura, entre 
les ofertes d’oci que trobareu a 

Espot i Port Ainé

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

QUÈ VISITAREM...
El Parc Nacional 
d’Aigüestortes i 
Estany de Sant 
Maurici, 40.000 
hectàrees 
desbordants de 
natura, amb circs 
glacials, tarteres, 
estanys i congostos. 

ON MENJAREM…
A l’Hotel Port 
Ainé 2000, a la 
mateixa estació 
de muntanya, 
podreu gaudir d’un 
ampli i variat bufet 
mentre contempleu 
una panoràmica 
espectacular. 

 www.portaine.cat / 

www.espotesqui.cat 
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