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PAISATGES  
DE TRAMUNTANA

Una ruta a peu des de Cadaqués fins al Far del Cap de Creus ens porta 
pels camins i els paisatges que van inspirar Salvador Dalí, un territori 
feréstec, esculpit través dels segles per la sal i el vent.

Els senders de Cadaqués 
tenen cales amagades i 

antigues vinyes. FOTO:  FRANCESC TUR 

/ PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA

OCI  caTEl setmanari divulgatiu català  
d’oci i cultura de 20minutos 
11-18 de desembre del 2019



2 Dimecres, 11 de desembre del 2019 — OCICAT — 20MINUTOS

PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
Els paisatges de l’Alt Em-
pordà i, especialment, els de 
Cadaqués i Portlligat van 
atiar la imaginació de Salva-
dor Dalí. Situat al nord de 
la península del Cap de 
Creus i exposat a la Mar 
d’Amunt, en una de les raco-
nades geològiques més es-
pectaculars del país, hi ha el 
paratge de Tudela i la famo-
sa roca Cavallera, que va ins-
pirar Dalí per realitzar la fi-
gura central del seu quadre 
El Gran Masturbador. 

Es tracta d’una obra auto-
biogràfica que va pintar a fi-
nals de l’estiu de 1929 des-
prés de passar uns dies amb 
la Gala a Cadaqués, quan 
encara estava casada amb el 
poeta Paul Éluard. Altres ra-

cons del mateix espai natu-
ral com la Roca del Camell 
i l’Àliga, una roca que ens re-
corda a aquest rapinyaire 
amb les ales esteses i que 
l’erosió constant del vent ha 
anat modelant, van tenir un 
gran impacte en l’artista. 

CAMÍ ANTIC 
AL CAP DE CREUS. Per conèi-
xer aquests i altres paisat-
ges, resseguirem el Camí an-
tic al Cap de Creus, que s’ini-
cia a Cadaqués. Una ruta de 
gairebé 7 quilòmetres que 
ens portarà fins al far, el més 
oriental de la península 
Ibèrica i el segon més antic 
de Catalunya, ja que dóna 
servei des del 29 de juliol 
de 1853. Tota la ruta transco-
rre a través del Parc Natu-

ral del Cap de Creus, un pai-
satge esculpit per la tra-
muntana, poblat des dels 
temps del paleolític i que va 
ser de les primeres zones 
habitades d’Europa.  

El camí surt de l’oficina de 
Turisme de Cadaqués i va 
en direcció a la platja Gran, 
a primera línia de mar. Hem 
de deixar la platja per 
avançar pel carrer de la Mi-
randa, que ens portarà a l’er-
mita de Sant Baldiri i el ce-
mentiri de la vila de Cada-
qués, al costat.  

L’ermita és un bonic tem-
ple d’una sola nau i cons-
truït al segle XVIII, que des-
taca entre el blau del cel i 
el verd de la vegetació que 
l’envolta pel seu color blanc.  

Segons expliquen a Cada-
qués, antigament l’ermita 

EL CAP DE CREUS, 
SOMNI I INSPIRACIÓ 
DE SALVADOR DALÍ
L’artista va fer de Portlligat la seva llar  
i va convertir els paisatges que 
l’envolten en motiu de les seves obres.

EN RUTA
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estava dedicada als sants 
Abdó i Senent, que van ser 
salvats pels habitants del 
poble després d’haver nau-
fragat a Portlligat.  

Al cementiri adjacent hi 
trobarem obres de Josep Lli-
mona i mostres escultòri-
ques i arquitectòniques 
molt rellevants. Segons va 
deixar escrit un altre em-
pordanès il·lustre, Josep 
Pla, «la simplicitat és enor-
me. Però és una simplicitat 
molt complexa. Hi ha mol-
tes més coses que en una 
pintura trista de Rusiñol o 
de Meifrèn». 

CASA-MUSEU 
SALVADOR DALÍ. Des del ce-
mentiri hem de seguir fins a 
la Cala de Portlligat i la Casa-

Museu Salvador Dalí. Da-
vant d’una platja de còdols 
i enmig de barraques de pes-
cadors, el 1930 Dalí va trobar 
en aquest racó la tranquil·li-
tat necessària per crear. 

Va ser l’única casa estable 
de l’artista, aquí hi va viure 
i treballar fins que l’any 1982, 
amb la mort de la Gala, va 
traslladar-se a Púbol.  

Per aquesta casa van pas-
sar-hi personatges cèlebres 
de la cultura de tot el món. 
Aquest és, juntament amb el 
Teatre-Museu Dalí de Figue-
res i el Castell de Púbol, un 
dels vèrtexs de l’anomenat 
triangle dalinià. Cal tenir en 
compte que per accedir-hi 
sempre s’ha de fer reserva. 

La casa actual és fruit de 
les annexions que va anar 
fent Dalí al llarg de més de 

40 anys. Quan s’hi va ins-
tal·lar era una petita barraca 
de pescadors, però amb el 
temps va esdevenir «com 
una veritable estructura 
biològica [...] A cada nou im-
puls de la nostra vida li co-
rresponia una nova cèl·lu-
la, una cambra», segons el 
mateix artista.  

D’aquí que actualment si-
gui un laberint de portes, 
plantes, patis, terrats, passa-
dissos sense sortida i escales 
bastant surrealista, cons-
truït al voltant de l’anome-
nat Rebedor de l’Ós.  

Dalí va voler farcir la casa 
de tots aquells elements que 
l’inspiraven, des de catifes 
i animals dissecats, a flors 
seques i mobles antics. I és 
que Portlligat, explicava Da-
lí, «és el lloc de les realitza-

cions. És el lloc perfecte per 
al meu treball. Tot es con-
jura per tal que així sigui: el 
temps discorre més lenta-
ment i cada hora té la seva 
justa dimensió. Hi ha una 
tranquil·litat geològica: és 
un cas planetari únic». 

LLEGAT 
DE PEDRA SECA. Després de 
fer la visita a la Casa-Museu 
de Portlligat, hem de traves-
sar el paratge de l’Alqueria 
per un carrer asfaltat i agafar 
un camí que es troba marcat 
amb ratlles vermelles i ver-
des. Ens endinsarem per un 
paisatge d’oliveres i marges 
de pedra seca.  

De fet, bona part del te-
rreny que trepitjarem no és 
més que una immensa vin-

ya abandonada, assentada 
en feixes sostingudes per 
murs de pedra. L’Alt Em-
pordà i sobretot el Cap de 
Creus és un territori amb un 
important llegat de pedra se-
ca, i la majoria de les barra-
ques i construccions de pe-
dra seca que veurem al llarg 
del nostre trajecte van lli-
gades a l’expansió agrícola 
que va produir-se, especial-
ment de la vinya, entre el s. 
XVII i XIX. 

És un camí pedregós però 
fàcil, i podrem descobrir al-
gunes espècies vegetals que 
s’han adaptat a les dures 
condicions del Cap de Creus 
on la freqüència i la per-
sistència del vent fort, sobre-
tot de tramuntana, eixuga 
l’ambient i aporta salinitat a 
les plantes i al sòl.  

ESGLÉSIA DE SANTA 
MARIA Estem a 
Cadaqués, un dels 
pobles més bonics de la 
costa catalana. Hem de 
passejar pels carrers 
costeruts de pedra i 
pujar fins a l’església de 
Santa Maria, el punt més 
alt del poble. A l’interior 
de l’església hi ha un 
esplèndid retaule barroc, 
dedicat a la Mare de Déu 
de l’Esperança. El temple 
actual el van començar a 
alçar al segle XVI, 
després que el famós 
pirata turc Barbarossa, 
que va assetjar la vila 
l’any 1543, destruís 
l’antiga església.  
� � � 

FAR DE CALA NANS 
També val la pena 
acostar-se fins al far de 
cala Nans, al límit sud del 
port de Cadaqués on s’hi 
arriba per un camí de 
ronda. Està en 
funcionament des de 
l’any 1864 i té un petit 
embarcador. 
� � � 

ESCÓRPORA I TAPS 
Si volem tastar la 
gastronomia de 
Cadaqués hem de 
demanar escórpora amb 
suc, sardines, anxoves, 
garotes o musclos, 
segons l’època de l’any. I 
de postres, els taps. El 
seu nom es deu a la seva 
forma i s’elaboren a 
Cadaqués des del segle 
XVIII a la pastisseria La 
Mallorquina.

*    OCIpèdia

A la pàgina anterior, un dels 
ous que distingeixen la Casa-
Museu Dalí a Portlligat. A 
dalt, el far de Cadaqués. I la 
platja del poble. En aquesta 
pàgina, a dalt, esportistes a 
Cala Calitjàs, a Roses. Sobre 
aquestes línies, Portlligat. I a 
l’esquerra, un dels carrers de 
Cadaqués. FOTOS; ISABELLE KENIS / 

GUILLE,M CASANOVA / PEP IGLESIAS / JORDI 

RENART / PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA 

GIRONA / AJUNTAMENT DE CADAQUÉS. 

No hi ha gaires arbres –al-
guna surera, verns i salzes– 
i els pocs pins que veiem han 
adaptat la seva forma al ca-
prici del vent, perquè aquest 
és el territori de les màquies 
i les brolles com el llentiscle, 
l’estepa i l’argelaga negres. 

FAR 
DEL CAP DE CREUS. El reco-
rregut acaba al Far del Cap 
de Creus on hi ha una ofici-
na d’informació de tota la 
zona, un restaurant per gau-
dir de la cuina empordanesa 
i un mirador que ofereix 
unes magnífiques vistes so-
bre les Illes d’en Forcat, el 
Cap Norfeu, Cadaqués, la 
Cala Fredosa i la Jugadora, 
El Pení, el Coll de la Perafi-
ta i el Far de Cap de Creus.
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AL DENTE Per Maria Almenar

*    OCIpèdia

INICIATIVA 
SOLIDARIA 

UUna vintena  
d’artistes 
gràfics, 
col•laboradors 
habituals de la 
indústria tèxtil, 
han dissenyat 
una col•lecció 
de caçadores 
texanes per a 
la marca dels 
venedors 
ambulants, Top 
Manta. Les 
peces se 
sortejaran en 
una rifa 
especial i els 
beneficis 
aniran 
destinats a 
treure els 
manters del 
carrer i a 
millorar-ne les 
seves 
condicions 
laborals i 
personals.  
    � � �
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L’ART  
DE REGALAR 
S’acosta el Nadal i el consumisme de l’època 
t’estressa, però alhora vols sorprendre als 
teus amb un regal original que s’allunyi d’allò 
típic i tòpic. No et preocupis, et selecciono 
algunes idees per obsequiar de firmes que 
tenen alguna cosa a dir, més enllà de la seva 
personalitat innata. Que ja de per sí no és 
poca cosa!

NASSOS EXIGENTS. Inspirats en les aromes 
dels paisatges de l’Empordà, BRAVANARIZ 
ofereix perfums d’autor artesanals, elaborats 
des de l’experimentació i la intuïció amb plantes 
autòctones. La fragància ‘Bosc’ capta l’essència 
de l’hivern.  
PVP: 85€   
www.bravanariz.com

MIRADA GLAM 
La firma catalana d’ulleres més experimental, 
ETNIA BARCELONA ha llançat una col·lecció 
càpsula dedicada a David Bowie. Models de fan-
tasia, colors llampants i muntures que reten ho-
menatge al rei del glam. Pots lluir el model Ziggy 
Stardust per 209€  
www.etniabarcelona.com 

POSAR-HI CARA 
CURATED BY no és una firma de moda. És un 
projecte digital que agrupa tresors de disseny 
de tot tipus. Si és local, artesà, únic i atemporal 
tens punts d’entrar a formar part de la seva 
col·lecció particular. Aquesta pinta en forma de 
cara la pots tenir per 110€  
www.curatedbyshop.com

TREPITJAR L’ESPAI  
Les sabates de UNITED NUDE no deixen mai in-
diferents: ni per les seves formes arquitectòni-
ques ni per les extremades combinacions 
cromàtiques. El botí Rockit Pure de pell plateja-
da és senzillament d’un altre planeta.  
PVP: 340€  
www.unitednude.com

EL COR D’ÀFRICA 
CORA&LEA recupera l’esperit de la cultura afri-
cana a través de les teles wax que recobreixen 
faldilles, vestits i complements. Aquesta és la 
aposta de nova creació de l’Elena Martínez: 
dissenys que fusionen ètica amb estètica. El 
model Bowie val PVP: 85€  
www.coraylea.com

LUXE SILENCIÓS 
Cristina Gómez ha deixat el món del cinema pel 
del disseny amb ATELIER BATAC. Una marca 
d’accessoris de pell independent que exalta la 
feminitat. Bosses atemporals i exclusives, d’ex-
cel·lents acabats que s’allunyen dels convencio-
nalismes.  P.V.P. 355€  
www.atelierbatac.com

UN PUNT DE LLUM 
Les làmpades de LA VESTE, firma de l’estilista 
Blanca Miró i la dissenyadora María de la Orden, 
s’inspiren en les anys 60 amb colors vius, mesc-
la d’estampats i textures i estètica vintage. Les 
han creat amb el suport de l’estudi Gropius 
Lamp. PVP: 395€  
www.lavestelaveste.com
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MAGNÍFICS
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OREA

Restaurants de cuina internacio-
nal i viatgera n’hi ha molts. Que 
realment toquin diferents 
especialitats i puguin resoldre 
un plat asiàtic, un plat peruà o 
un risotto, bastants menys. Per 
això, aquest ha estat una grata 
sorpresa. Obert des de fa només 
dos mesos a l’Eixample, la seva 
vocació viatgera es tradueix en 
una carta ideada pel cuiner 
Ismael Alonso i molt ben 
executada des de la cuina en 
plats saborosos, colorits, i 
pensats per compartir. Un 
projecte amb nom de brisa que 
sorgeix en mans d’una índia i un 
català i en el que conviuen 
quinoa, ajís, shabu shabu –una 
versió molt lliure d’aquest plat 
japonès, però deliciosa– i cert 
protagonisme de tot el que és 

vegetal i sa. Molt bo el pop amb 
ají i kimchi, espectacular la 
presentació de l’hummus amb 
crudités, original del blat sarraí 
cuinat com un arròs i imprescin-
dible el caneló vegetal. Entre 
setmana ofereixen menús de 
migdia a partir de 21 euros.

VIATGE 
GASTRONÒMIC 

Proposta: Cuina variada 
i viatgera molt ben 

resolta i servida. 

Adreça: València, 193. 

Telèfon: 934 511 174. 

PPreu: 30-35 €. 

Pàgina web:  
info@oreabcn.com.

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

TORRÓ

Encara que els torrons 
clàssics sempre són una 
bona opció, la veritat és que 
ens hem acostumat ja a les 
propostes més originals que 
cada any arriben de la mà de 
Torrons Vicenç i la gamma 
Natura ideada amb el xef 
Albert Adrià. Després de 
propostes com el torró 
d’aire, de xocolata amb 
xurros o de vermut, aquest 
2019 tampoc decep amb un 
torró de cervesa. És perfecte 
per sorprendre a l’hora de 
les postres a la taula de 
Nadal. Està elaborat a partir 
de xocolata blanca i cervesa 
Inedit Damm amb una fina 
capa de cobertura de 
xocolata amb llet. Per si no 
n’hi hagués prou, a l’amplís-

sima gamma d’aquesta casa 
–que aquest any compta 
amb 9 novetats– se li suma 
una altra col·laboració per 
als més atrevits: el cuiner 
Marc Ribas i el seu torró 
picant. Més informació: 
vicens.com.

DE CERVESA 
PICANT 

Proposta: Proposta de 
torró original. 

Preu: 11,50 €  
(300 grams). 

Pàgina web: vicens.com.
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‘Micos. Una història de primats’. 
Aquesta gran exhibició que es presenta 
des de demà 12 de desembre al Museu 
de Ciències Naturals mostra una seixan-
tena d’espècimens espectaculars natu-
ralitzats realitzats per especialistes dels 
National Museums of Scotland. S’acom-
panya de diversos elements interactius, 
pel·lícules, models i fotografies. El públic 
podrà descobrir com es mouen i es co-
muniquen els diferents primats i els 
seus complexos sistemes socials.   

EXPOSICIÓ 

Proposta: Mostra. 

On: Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona-

Museu Blau.  
Plaça Leonardo  

Da Vinci, 4-5. 

Quan: Fins al 26  
d’abril del 2020.  

Pàgina web: 
museuciencies.cat.

BARNATRESC 

Proposta:  
Caminada d’11 

quilòmetres pel Gòtic, 
Sant Antoni i 

l’Eixample. 

On: Sortida i arribada 
al Parc de la Ciutadella. 

Quan: Diumenge 15 a 
les 9 i les 09.30 hores. 

Pàgina web: 
eurosenders.com/ 

barnatresc.

‘SOPA’ 

Proposta: Nou 
espectacle del Circ 
d’Hivern de l’Ateneu 
Popular de 9 Barris. 

On: Portlligat, 11-15. 

Quan:  
Del 14 de desembre 

al 19 de gener. 

PPreu: 6 i 12 euros. 

Pàgina web: 
ateneu9b.net.

La companyia belga Marcet et 
ses drôles de femmes, dirigida 
per Marcel Vidal i Marine Four-
teau, són els encarregats de 
donar forma al ja tradicional 
espectacle del Circ d’Hivern de 
l’Ateneu Popular de 9 Barris, 
que enguany arriba a la seva 
24a edició i que el passat octu-
bre va rebre el Premi Nacio-
nal de Circ 2019. La proposta, 
anomenada Sopa i el vent que 
no s’emporta, fa estada a Bar-
celona entre el 14 de desembre 
i el pròxim 19 de gener. És una 
exploració amb tocs d’humor 
i drama un seguit de dinars de 
Nadal d’una mateixa família al 
llarg de diferents generacions. 
D’aquesta manera, l’especta-

dor es pot reconèixer en 
aquesta estranya família. «Hem 
creat sis dinars de Nadal pels 
quals passen tres generacions. 
Els personatges neixen i mo-
ren a escena», explica Vidal, 
que torna a casa, doncs va ini-
ciar la seva trajectòria de circ 
a l’Ateneu de 9 Barris. L’any 
2009 va passar a formar part 
de l’Escola Nacional de les Arts 
de Rosny-sous-Bois i poste-
riorment va passar al Centre 
Nacional de les Arts del Circ de 
Chalons-en-champagne. Four-
teau es va familiaritzar amb 
el circ i l’acrobàcia amb 10 anys 
al Pop Circus d’Auch i des del 
2008 es va formar al mateix 
centre de Rosny-sous-Bois 

que Vidal. L’any 2013, tots dos 
van crear la companyia Marcel 
et ses drôles de femmes amb 
un espectacle de carrer ano-
menat Miss Dolly. Des de lla-
vors han produït tres muntat-
ges, un d’ells, La Femme de 
Trop. Defineixen les seves 
creacions com «un circ cru i 
sense pudor que busca l’absur-
ditat del gest. Donem molta 
importància al grup, a la mira-
da, les idees i els desitjos de 
cadascú de nosaltres», afegei-
xen. Amb cinc intèrprets dalt 
de l’escenari, el muntatge fa 
servir el circ per construir 
metàfores sobre aquesta 
història de Nadal: «Utilitzem 
idees com el desequilibri, el 
moviment i les caigudes per 
parlar de la vida, les relacions 
entre els personatges i les 
emocions», narra Vidal. ● P. C.

NO TAN 
PETITS

El circ i l’acrobàcia com una metàfora de les 
reunions familiars per les Festes de Nadal 
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NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
PREMI NACIONAL DE CIRC 2019. L’associació Bidó de 
Nou Barris, l’entitat que gestiona l’Ateneu Popular de 9 
Barris, va rebre el passat octubre el Premi Nacional de 
Circ 2019 que atorga el Ministeri de Cultura. El jurat va 
destacar la seva capacitat de generar projectes de 
creació, producció i formació artística en les arts del circ 
«estretament vinculats i compromesos amb la realitat 
social i ciutadana». L’any 2013 va rebre aquest mateix 
guardó el pallasso Jaume Mateu Bullich, conegut 
artísticament com a Tortell Poltrona.  

EL CIRC D’HIVERN. El projecte va néixer l’any 1996 per 
tal de fomentar la creació de companyies estables 
professionals en l’àmbit del circ. Per la seva banda, 
l’Ateneu Popular de 9 Barris té 42 anys d’història com a 
entitat autogestionada arran la presa veïnal d’una fàbrica 
asfàltica. Actualment, uns 500 nens formen part dels 
projectes comunitaris i educatius relacionats amb el circ 
al districte de Nou Barris. 

@NEM-HI

POSA’T  
LA GORRA  

Proposta: 19a edició 
de la jornada solidària. 

On: Dissabte 14 de 
desembre al Parc de la 

Ciutadella. 

Pàgina web:  
afanoc.org.

PETITS

Caminada de Nadal Solidari. Barna-
tresc organitza el pròxim diumenge 15 
de desembre una Caminada de Nadal 
Solidari amb un recorregut d’11 
quilòmetres per conèixer Barcelona 
pas a pas, que passa pels barris del 
Gòtic, Sant Antoni i l’Eixample. La sor-
tida i l’arribada és al parc de la Ciuta-
della (al passeig dels Til·lers prop de 
l’estàtua del general Prim) i en aquest 
punt hi haurà una parada de recollida 
d’aliments de Càritas. 

Parc de la Ciutadella. El Posat’ la Gorra 
assoleix la seva 19a edició amb l’estrena 
d’un estil de gorra texà de Pepe Jeans. La 
festa solidària té lloc dissabte 14 de de-
sembre al Parc de la Ciutadella. Per l’esce-
nari ubicat a la plaça de la Cascada passa-
ran Maglari, Xiula o Zebrass Marching 
Band. Es llegirà un manifest i es donarà a 
conèixer la gran tasca de La Casa dels 
Xuklis,  una llar d’acollida per a famílies 
que s’han de desplaçar per tal que els 
seus fills rebin tractament hospitalari. 
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T&T 
BCN

PETIT ROMEA LA PETITA 
CAPMANY de les  
@TanakaTeatre 
i @FundacioLaRoda 
passarà pel  
@Teatre_Romea 

 només els diumenges 15, 
22 i 29 de desembre! 
#LaPetitaCapmany  
@PetitRomea 
 #teatre #teatrefamiliar 
#escenafamiliar 

#elfamiliarenlluita 
#anycapmany  
@adriaaubert 
FIRA DE NADAL AL PORT 
VELL Estarem a la Fira de 
Nadal al Port Vell, a tocar 

de Colom amb algunes 
de les novetats que 
trobaràs a la nova carta, 
com la Broqueta de Xai 
del Berguedà amb 
xampinyons o la Mini 

burger 100% ECO  
amb ceps, ceba i bacó. 
Busca la nostra caseta 
del 7 de desembre  
al 5 de gener! 
@RestauranteMoka 

PETIT ROMEATradició, 
il·lusió i màgia!Torna el 
Nadal a Barcelona.  
Descobreix-lo a 
barcelona.cat/nadal 
@BCN_SantsMont

RECOMANAT  
A LES XARXES

oci  Cat SETMANARI DIVULGATIU EN 
CATALÀ D’OCI I CULTURA DE 
20MINUTOS 
Han col·laborat en aquest número.  
Puri Caro, Carla Mercader, Iker 
Morán, Maria Almenar i Pilar Maurell 
(redacció), Isabel Serrano (coordina-
ció editorial), María del Sol García 
(disseny).

TRANSPORT PÚBLIC 
SERVEI DE METRO DURANT NADAL. El 24 de desembre, la 
vigília de Nadal, el metro finalitzarà a les 23 hores. El dia de 
Nadal funcionarà de les cinc del matí a les dues de la matina-
da i per Sant Esteve el metro circularà fins a la mitjanit.  
FIRA DE NADAL A LA SAGRADA FAMÍLIA. Fins al 23 de de-
sembre, se celebra la tradicional fira de Nadal de la Sagrada 
Família, que reuneix prop d’un centenar de parades al vol-
tant de la Sagrada Família. Pots arribar-hi amb Bus: les línies 

H8, H10, V21, 19, 33, 34, 47 i 62 t’hi apropen. Metro: baixant a 
l’estació Sagrada Família (L2/L5). FIRA DE SANTA LLÚCIA. 
Fins al 23 de desembre se celebra la Fira de Santa Llúcia, la 
tradicional fira de Nadal on comprar tot de productes nada-
lencs que es fa cada any davant de la Catedral. Pots arribar a 
l’avinguda de la Catedral amb Bus: les línies D20, D50, H16, 
V13, V15, V17, 19, 22, 24, 39, 47, 52, 55, 59, 62, 67 i 120. Metro: 
baixant a les estacions Catalunya (L1/L3), Urquinaona 
(L1/L4), Liceu (L3) o Jaume I (L4). tmb.cat.

@NEM-HI

Si mai has estat a la terrassa del 
Palace ja tens l’excusa perfecta 
per descobrir un dels racons 
amb més encant de la ciutat. I 
és que aquesta emblemàtic ho-
tel ha organitzat sessions de ci-
nema nadalenc a la seva terras-
sa. El pla és senzillament per-
fecte: pel·lícules clàssiques, i 
cabanyes de fusta per a dos 
amb mantes, crispetes i xocola-
ta calenta per no passar fred. I 
només per 50€ per dos. 

CINEMA A LA TERRASA 
DEL PALACE 

Adreça: Gran Via de les Corts 
Catalanes, 668. 

Horari: De dijous a diumenge fins al 
22 de desembre. 

Pàgina web: www.hotelpalacebar-
celona.com

ELS MILLORS 
PLANS PER 
AQUEST NADAL  
Les llums ja estan enceses, l’arbre possiblement 
muntat i la llista de regals i els menús per celebrar 
les festes en marxa. I és que el Nadal és una època 
amb molt per fer i poc temps disponible, així que 
millor encertar bé amb els plans per aquests dies. 
Per això hem fet una selecció de les idees més 
variades, des d’una tarda de cine molt original, fins 
a la proposta gastronòmica per aquells que 
s’animen a dinar o sopar fora de casa i inclús on 
comprar els últims regals o detalls per acabar de 
decorar la casa. I és que, si es tracta de deixar-se 
portar per l’esperit nadalenc, fem-ho bé. 

Per Iker Morán / La Gulateca

És igual que no sàpigues 
pronunciar el seu nom per-
què segur que has sentit a 
parlar d’ella. I de les cues al 
seu voltant. I és que una de 
les botigues d’articles nada-
lencs més famosa del món 
ha aterrat a Barcelona. Ob-
jectes de decoració clàssics 
–les seves caixes de música 
místiques– i altres més con-
temporanis en aquest para-
dís dels amants del Nadal.

CINEMA A 
LA FRESCA

LA BOTIGA DE NADAL 

Adreça: Banys Nous, 15. 

Horari: De 10 a 20 hores. 

Pàgina web:  
kaethe-wohlfahrt.com.

No se m’acut millor lloc per 
celebrar l’última nit de l’any 
que un dels nous locals de 
moda a la ciutat: Mr.Porter. 
Amb un ambient sofisticat i 
desenfadat, el seu menú per 
al 31 de desembre (145€) en-
caixa amb aquest estil inter-
nacional amb propostes com 
un Mac «n» Cheese amb trufa, 
un llamàntol o un filet de Cha-
teaubriand. La festa segueix 
amb un cotilló d’any nou.

EL MILLOR 
CAP D’ANY

MR. PORTER 

Adreça: Rosselló, 265. 

Horari: 31 de desembre. 

Pàgina web: mrportersteakhou-
se.com/barcelona.

Si el pla per aquest any és ce-
lebrar algun dels tradicionals 
dinars fora de casa, per què no 
fer quelcom diferent com un 
brunch? Aquesta és la pro-
posta de l’hotel Majestic, que 
vesteix de gala el seu tradicio-
nal brunch per als dies de Na-
dal i Cap d’Any. Un autèntic lu-
xe de cuina i producte en un 
format diferent en el qual no 
faltaran els millors dolços i to-
rrons, vins i Moët & Chandon. 

‘BRUNCH’ 
DE NADAL

HOTEL MAJESTIC 

Adreça: Passeig de Gràcia, 68. 

Horari:  
25 de desembre i 1 de gener  

de les 13 a les 16 hores. 

Pàgina web: majestichotel-
group.com.

El restaurant Blanc de Carme 
Ruscalleda a l’hotel Mandarin 
Oriental també es vesteix de 
Nadal cada tarda durant 
aquestes dates. Un petit luxe 
en forma de berenar en un dels 
millors hotels de la ciutat i a un 
preu assequible ( 18 euros 
adults, i 12 els petits). El menú 
inclou opcions dolces (com la 
bola de neu de coco) i salades, 
com un deliciós Sandwich de 
formatge DOP de l’Alt Urgell.

BERENAR 
NADALENC

RESTAURANT BLANC 

Adreça: Passeig de Gràcia, 38-40. 

Horari: Del 28 de desembre  
al 6 de gener. 

Pàgina web:  
mandarinoriental.es/barcelona.

KÄTHE 
WOHLFAHRT
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