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MÉS ENLLÀ DE GRÀCIA

Impulsem i Raval Sud», segons Ro-
ger Marcet, director del Museu Ma-
rítim. Les dues últimes s’encarre-
guen, a més, de l’escola d’hostale-
ria del Projecte Norai, que forma 
professionalment col·lectius en risc 
d’exclusió, que fan les seves pràcti-
ques al restaurant del museu. 
 «Els sopars són una forma de do-
nar a conèixer la tasca de Norai i,  
a la vegada, de difondre la cultu-
ra marinera. Volem que el museu 
transmeti emocions i records, i la 
gastronomia és una excel·lent for-
ma de fer-ho», asseguren els impul-
sors del projecte, que aviat compli-
rà un any. H

Tot i que està en ple centre de la 
ciutat, a la terrassa del Museu Ma-
rítim de Barcelona, a l’ombra de ta-
rongers en fruit, només se senten 
les animades converses dels que 
disfruten de la Nit dels museus. Aquí 
hauria d’estar celebrant-se la pri-
mera de les nits temàtiques amb 
rerefons mariner organitzades pel 
projecte Norai, una iniciativa d’in-
serció laboral de persones en risc 
d’exclusió social, però la pluja ha 
obligat a canviar els plans.
  «El sopar serà a dins, al saló 
del local», explica als clients Fina 
Garcia, d’Impulsem, una de les en-
titats del Raval que formen part 
del projecte. El sopar, que costa 35 
euros, està amenitzat amb músi-
ca en directe. Avui la nit està dedi-
cada a les closques i els cargols de 
mar, de punxa, musclos, navalles 
i petxines variades envaeixen les 
elegants taules. 

Programa de lectura

Però, sens dubte, el toc més autèn-
tic del local el posa Manuel, l’os-
trer holandès, que es passeja per 
les taules guarnit amb un davantal 
amb tires de cuir, brandant a la mà 
el ganivet amb què obre les prota-
gonistes de la vetllada. 
 «Porto diverses salses per 
acompanyar-les: una vinagreta ja-
ponesa, tabasco, pebre vermell i 
gintònic, tot i que com millor estan 
és amb un toc de llimona», expli-
ca Manuel en un perfecte castellà, 
mentre obre una ostra i l’ensenya 
a una clienta. La seva professió és 
estranya aquí, però pel que es veu 
és corrent a Holanda. «Hi ha famíli-
es senceres que es dediquen a cul-
tivar ostres des de fa 400 anys», as-

segura l’ostrer, mentre comencen 
els primers acords d’una cançó de 
jazz clàssic, interpretada per Espon-
taneous Combustion, un promete-
dor grup de joves del Taller de Mú-
sics del Raval.
 Aquest és el primer dels tres so-
pars temàtics que organitza el res-
taurant (reserves: bcnnorai@gmail.
com). Els següents seran els dissab-
tes 4 de juny i 2 de juliol. El projecte 
Norai va néixer de la voluntat de la 
institució de treballar amb les enti-
tats del barri. «El museu té una res-
ponsabilitat social al Raval. Per ai-
xò hem buscat aliances amb asso-
ciacions com Fundació Tot Raval o 
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33Espai amb història 8 Els comensals degusten exquisideses marineres i escolten música en directe.

Sopars mariners
El restaurant del Museu Marítim organitza menús temàtics amb peix i marisc
amenitzats amb música en directe H El projecte Norai facilita la inclusió laboral 

CONVOCATÒRIES

Les pròximes cites 
gastronòmiques estan 
previstes els dissabtes 
4 de juny i el 2 de juliol 
i costen 35 euros

Tres xerrades-concert portaran 
diferents estils musicals a les bi-
blioteques municipals de Sant 
Andreu. El cicle començarà el 
dia 6 de juny amb un recorregut 
per la rumba de Peret, a càrrec de 
Xavi Ciurans, del grup Gertrudis, 
a la Bon Pastor. El dimarts 14, se-
rà sobre les arrels negres del rock 
a la biblioteca Can Fabra.

Músiques 
del món a les 
biblioteques

SANT ANDREU

Una fira per passejar-se amb les 
polaines i els barrets dels avis i  
besavis. La Fira Modernista tor-
narà el 3 i 4 de juny a treure les  
parades i cotxes d’època al carrer 
de Girona, entre Diagonal i Va-
lència. Vint aparadors retrocedi-
ran també a finals del segle XIX 
per participar en un concurs pro-
posat per Cor Eixample i EL PERI-
ÓDICO.

Torna la Fira 
Modernista al 
carrer Girona

EIXAMPLE

La quarta edició de la mostra 
d’arts escèniques Thalia, al Po-
ble-sec, ofereix del 3 al 5 de juny 
una variada programació d’es-
pectacles de dansa i teatre. Els 22 
artistes participants realitzaran 
sis obres de teatre i catorze core-
ografies d’estils variats a la plaça 
del Sortidor i al centre cívic del 
mateix nom.

Mostra de 
dansa i teatre 
al Poble-sec

SANTS-MONTJUÏC


