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Fa unes setmanes us parlàvem
de l’excel·lent street food asià-
tic que podeu trobar a l’hotel The
Barcelona Edition i ara ens toca
parlar del que podeu degustar a la
primera planta de l’establiment, on
trobareu el Bar Veraz. Amb una
oferta completament diferenciada, i
oberta tot el dia, al Veraz no trobareu
res asiàtic, sinó, més aviat, sabors lo-
cals que aposten per un producte de
proximitat que, en molts casos, ve
del mercat de Santa Caterina.

PLATS PER COMPARTIR
En aquest establiment que respira
tranquil·litat, el xef Pedro Tassarolo

ha ideat una minuta de sabors clàs-
sics mediterranis perfectament exe-
cutats. Això no vol dir que eviti el joc,
tal com demostra un dels entrants es-
trella: la bomba de botifarra negra
amb maionesa picant.
Amb l’esperit de compartir, cal tas-

tar plats com l’albergínia escalivada
amb mató, parmesà i pinyons torrats
–amb un toc de llimona fermentada
en sal– o els excel·lents bolets amb
daus de foie servits amb ou ecològic
a baixa temperatura i una escuma de
formatge blau, que us faran oblidar
qualsevol preocupació.
El nostre plat preferit, però, és la

generosa ratatouille amb albergínia,
pebrots, carbassó i tomàquets eco-
lògics amb oli cítric d’alfàbrega, fa-

rigola i tàperes. Un plat que, gràcies
a una magnífica salsa de tomàquet
dolça cuita durant hores (i a la salsa
de julivert i tàperes servida a taula),
es converteix en protagonista indis-
cutible del sopar.
Entre els segons plats, destaca el

llom alt amb os seleccionat al mer-
cat i acompanyat amb salsa chimi-
churri, patates cruixents i amanida,
i també el pop amb oli de pebre
vermell de La Vera, que es completa
amb un all confitat, un puré cremós
d’api-rave i una amanida de fonoll i
espàrrecs.

IMATGES DE BARCELONA
Mentre degusteu aquests plats del -
ciosos, fixeu-vos en les fotografie
d’artistes catalans que decoren l
parets de tot l’establiment, i que in
clouen obres de fotògrafs com Joa
Biarnés, Colita, Xavier Miserachs
Oriol Maspons. Gaudiu-ne fins qu
arribin unes postres que, en el nos-
tre cas, es materialitzen en format d
pastís de formatge amb maduixe
del Maresme, maridat amb almíva
de pedro ximenes. Un gran final!

Veracitat mediterrània
EL RESTAURANT BAR VERAZ, SITUAT A LA PRIMERA PLANTA DE L’HOTEL THE BARCELONA

EDITION, APOSTA PER LA TRADICIÓ CATALANA EN UN ENTORN SOFISTICAT
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La bomba de
botifarra negra
amb maonesa
picant és una

explosió de sabor.
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Una complexa
emoció brisada

EL BON BEURE

MASMARTINET PESSEROLES
BRISAT 2018
wwwww
La vitivinicultora Sara Pérez defineix
aquest DOQ Priorat com “un viatge
emocional amb destinació a la recu-
peració dels brisats”, que són vins
de raïm blancmacerats i fermentats
amb la pela (com s’elaboren els
negres), que s’han convertit en tota
una ttteeendència. S’elabora amb les
varietttats tradicionals picapoll blanc,
pedrooo ximenes i garnatxa blanca.
Es va cccriar en damajoanes de vidre
durannnt 27mesos. Sara Pérez diu
que aquesta anyada és “tensa i
estrucccturada”, de bonic color daurat
ambmmmatisos ataronjats. És un blanc
ecològggic, estructurat i complex. Vi
sorpreeenent i interessant demínima
intervvvenció, amb volum, bona
acideeesa i 13º d’alcohol. Mostra
unaaa àmplia paleta, amb notes
oxiiidatives i d’herbes seques
arooomàtiques de garriga. També
s’eeexpressa amb notes que re-
cooorden els préssecs, la pela de
taronja i la fruita seca, amb una
puuuntamineral. És un ‘orange
wine’ amb tensió i verticalitat
quuue beu del passat però que s’ha
elaaaborat amb lamirada posada
en el futur. PREU: 43,,,25€.

RAMON FRANCÀS

BAR VERAZ

THE BARCELONA EDITION. AV. DE FRANCES
CAMBÓ, 14. TEL.: 936 263 330. METRO:
JAUME I (L3). HORARI: CADA DIA, DE 7.30 A
23H. PREU MITJÀ CARTA: 30€.

• Editionhotels.com
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ART URBÀ I CUINA ‘FLEXI’
El matrimoni entre art i gastro-
nomia sempre ens desperta els
sentits. Una col·laboració interes-
sant és la que els artistes urbans
PichiAvo i Misterpiro acaben de fer
amb els restaurants Flax & Kale
Tallers i Passage, respectivament,
on han pintat dos nous murals de
gran format. L’obra dels primers, un
duet establert a València, combina
mitologia clàssica i contempora-
neïtat urbana, mentre que la del
madrileny Misterpiro destaca pel joc
matèric entre l’aquarel·la i l’esprai.
El color explota així en aquests dos
locals i també en els nous plats salu-
dables que han incorporat a la carta
d’estiu, aprofitant l’ocasió. TALLERS,
74. SANT PERE MÉS ALT, 31. BARCELO-
NA. CONSULTEU HORARIS. PREU MITJÀ:
25-30€.• Flaxandkale.com

EL RETORN DELS ‘MARKETS’
Potser abans hi havia un excés de
‘markets’, però, després del desert
pandèmic, que puguem tornar a
gaudir, i amb totes lesmesures de
seguretat, de propostes com el Palo
Market Fest o La Santa no deixa
de ser una bona notícia. El primer,
al recinte barceloní de Palo Alto,
torna amb la fórmula demúsica,
disseny i gastronomia gurmet (31/7
i 1/8); i el segon, a Santa Cristina
d’Aro (Girona), amplia la proposta
amb ‘showcookings’, classes de
ioga, activitats infantils i un concurs
de talentsmusicals (fins al 29/8).
CONSULTEU HORARIS I PREUS.

• Palomarketfest.com
• Laaasssaaantttaaamaaarkeeettt...cccooom

Com cada estiu, la Costa Brava esdevé
epicentre vacacional, però també ar-
tístic. LaFundacióVila Casas hi té
molt a veure, amb les exposicions que
programa a les seus de Palafrugell i
Torroella deMontgrí. A la primera, el
MuseuCanMario, hi acaben d’inau-
gurar l’exposicióMiró, Gaudí, Gomis.
El sentit màgic de l’art, coorganitzada
amb la Fundació JoanMiró a partir
del seu fons. El propòsit: descobrir-nos
les sinergies i les afinitats creatives de
dos dels grans referents de l’art català,
JoanMiró i Antoni Gaudí, a través
de les fotografies de JoaquimGomis,
que va tenir vincle amb els dos genis.
D’una banda, va ser el primer president
de la instituciómironiana, i, de l’altra,
va ser un gran divulgador de l’obra de
l’arquitecte. Amés d’aquestes fotogra-
fies, a CanMario, que desplega tota
l’artilleria amb aquestamostra, una de
lesmés potents que ha organitzat en
els seus vint anys d’història, hi veureu
escultures, ceràmiques i dibuixos de
Miró, i un important conjunt de gra-

Doble dosi de JoanMiró
DUES EXPOSICIONS ENS ENDINSEN EN DIFERENTS FACETES DE L’UNIVERS MIRONIÀ: AL

MUSEU CAN MARIO, DE PALAFRUGELL, I A LA BARCELONINA FUNDACIÓ JOAN MIRÓ

LAIA ANTÚNEZ

MUSEU CAN MARIO. PL. DE CAN MÀRIO, 7. PALAFRUGELL (GIRONA).
FINS AL 28/11. PREU: 5€. FUNDACIÓ JOAN MIRÓ. PARC DE
MONTJUÏC, S/N. BARCELONA. FINS AL 5/9. PREU: 13€. CONSULTEU
HORARIS D’AMBDÓS ESPAIS. • Fundaciovilacasas.com

ENTRADES 2X1. • Fmirobcn.org

DUES EXPOSICIONSMIRONIANES

ho heu fet, a l’exposicióMiró-ADLAN.
Un arxiu de la modernitat (1932-1936),
que la Fundació JoanMiró acaba
de prorrogar a causa de l’èxit de pú-
blic (fins al 5 de setembre). Els tenta-
cles del pintor també el vinculen amb
el grup d’artistes i intel·lectuals
ADLAN (Amics de l’Art Nou), una
associació que va ser clau en la difu-
sió de l’art modern a la Barcelona
republicana i que, entre el 1932 i
el 1936, va exposar a la ciutat l’obra
d’artistes com Alexander Calder, Re-
medios Varo,ManRay i Hans Arp,
entre d’altres. Una tasca que no hau-
rien pogut desenvolupar sense l’ajuda
deMiró, que va col·laborar activa-
ment en tots els projectes que van
posar en marxa. La documentació que
es va generar durant aquells anys la
veureu a l’exposició i també la podreu
consultar de manera permanent quan
s’acabi, ja que l’ArxiuHistòric del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
acaba d’anunciar que l’ha digitalitzat i
catalogat per posar-la al nostre abast.
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‘Estela de doble cara’, 1956. Més enllà de la
pintura, l’obra de Miró desplega el seu vessant

escultòric i ceràmic, a Palafrugell.

vats que l’artista va fer l’any 1979 en
homenatge a Gaudí (FINS AL 28/11).

MIRÓ-ADLAN ES PRORROGA
Per continuar amb els vincles
mironians, i de nou en territori bar-
celoní, podeu acostar-vos, si encara no

L’EXPOSICIÓ AL MUSEU CAN
MARIO DESCOBREIX LES
AFINITATS CREATIVES ENTRE
MIRÓ I ANTONI GAUDÍ
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L A R O C A V I L L A G E R E C O M A N A

Carrers plens de boutiques amb els
millors dissenys, fantàstiques ambi-
entacions mediterrànies (musicalitza-
des), plans heterogenis i opcions gas-
tronòmiques de qualitat, i per a tots
els paladars. A prop de Barcelona i de
moltes platges de la Costa Brava i del
Maresme, La Roca Village s’ha con-
vertit en un espai magnífic per viure
una autèntica jornada estival, amb els
vostres, amb la gran varietat d’activi-
tats que hi podreu experimentar.

Dissenys exclusius
La Roca Village concentra les millors
boutiques per fer una escapada de
moda perfecta. Les seves més de 150
firmes nacionals i internacionals ofe-
reixen uns descomptes excepcionals
(de fins al 70%). Marni, Sandro, Boss
Hugo Boss, Zadig & Voltaire i Le
Creuset en són algunes, a les quals

recentment s’hi han sumat Missoni,
Etnia Barelona, American Vintage,
Clarins, Pronovias i Mikakus, entre
d’altres. Hi trobareu la inspiració per
vestir-vos aquests dies d’estiu sigui
quin sigui el pla: platja, ciutat, na-
tura... en una experiència de compra
a l’aire lliure i en un espai privilegiat.

Noves perspectives gastronòmiques
En el món culinari també es viu una
renovació constant i cada cop són
més les firmes que s’apunten a oferir
els seus àpats a La Roca Village. La

gastronomia es reforça amb l’ober-
tura de Corso Iluzione, el germà gas-
tro de Luzio Concep Store. Aquest
restaurant italià casolà, amb tocs
americans, arriba al Village amb una
àmplia terrassa i una carta suggerent
en la qual destaquen les pizzes de
massa mare, la clàssica parmigiana,
la tagliata di pezzata rossa o aperi-
tius com la mortadel·la de Bolonya,
el pannini de ciavatta amb pebrots i
tomàquets escalivats, i l’albergínia
fregida amb crema de burrata.
Altres propostes per destacar són

la d’Atmósfera Mordisco, que con-
necta el Village amb l’original Mor-
disco barceloní: un punt de trobada
de la Barcelona del disseny dels anys
90, i un molt bon lloc per assaborir
els plats al carbó sota el canyissar
de la seva terrassa; les especialitats
orientals de Mori by Parco o els ge-

Propostes per a un estiu extraordinari
UN INDRET ESPECIAL ON DEIXAR-VOS SEDUIR, AMB ELS VOSTRES, PER LA MILLOR MODA, MÚSICA I GASTRONOMIA

lats vegans de Flax & Kale de Teresa
Carles. Tot plegat, suggeriments que
acontentaran tots els paladars, fins
i tot els més sibarites. I que podreu
tastar en qualsevol moment del dia
(amb un servei ininterromput, de 10
a 22h), mentre gaudiu de les bones
vistes que proporcionen les terras-
ses d’aquests restaurants.

Summer Fest, activitats a l’aire lliure
Aquest estiu, els singulars espais
de La Roca Village s’omplen, a més,
d’esdeveniments a l’aire lliure grà-
cies al Summer Fest: actuacions de
música en directe, experiències gas-
tronòmiques i espectacles de tota
mena que amenitzaran el vostre
passeig mediterrani. Els dimarts
i els dijous hi haurà música en di-
recte al Village, on també es faran
itinerant animations. Els divendres,
dissabtes i diumenges, diversos DJ
crearan ritmes a Farggi 1957; men-
tre que els dissabtes també hi haurà
sessions musicals (GastroBeats) que
acompanyaran el bon menjar de
Corso Iluzione. A més, cada dia po-
dreu refrescar-vos amb el Cocktail
Time d’Atmósferas Mordisco i del
Summer Smoothies, a la terrassa de
Fire & Bread, entre altres opcions.
L’estiu és una època ideal per des-

connectar i viure jornades rela-
xants i divertides en companyia
dels vostres. A La Roca Village po-
dreu festejar el bon temps amb les
seves variades propostes, des dels
sabors internacionals més incre-
ïbles fins als dissenys més sofisti-
cats, a uns preus excepcionals que
us sorprendran.

Més informació:
• Tbvsc.com/la-roca-village

CORSO ILUZIONE ÉS
L’ÚLTIMA INCORPORACIÓ
EN L’ÀMBIT CULINARI, UN
RESTAURANT ITALIÀ AMB TOCS
NOVAIORQUESOS

Plans de moda
i gastronomia
en un entorn
privilegiat com
el de La Roca
Village.


