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Bateu quatre iogurts naturals, afegiu-
hi el suc d’una llimona, quatre culle-
rades de llet condensada i la pell rat-
llada de la llimona. Són unes postres
lleugeres, digestives i nutritives, ideals
per quedar bé quan es té poc temps
o simplement per gaudir d’una mos-
sada deliciosa. Es pot completar afe-
gint-hi unes maduixetes o uns nabius
com a ornament.

Cuina japonesa
aNectari

Elmercat sense
sortir de casa

]Entre els pròxims dies 17 i 21
d’octubre Barcelona es conver-
tirà en la capital del còctel. A
la nova edició de la fira profes-
sional sobre cocteleria, se suma
aquest any la primera edició del
BCN Cocktail Tour. Els aficio-
nats podran fer una ruta per les
principals cocteleries
de la ciutat i degustar, per 5
euros, els combinats que a cadas-
cun dels locals s’han creat per a
l’ocasió, a més d’assistir
a seminaris i demostracions.
http//bcncocktailtour.com

]Els apassionats de la cuina
japonesa poden degustar durant
les nits dels dijous, divendres
i dissabtes (i altres dies amb
encàrrec previ) la cuina del pres-
tigiós xef Naoki Higuchi, que
fins a final de mes prepararà
algunes de les seves espe-
cialitats al restaurant Nectari
(València, 28). El cuiner d’Osa-
ka ha estat convidat pel seu
col·lega barceloní Jordi Esteve.

]Algunes de les principals para-
des de la Boqueria, Santa Cate-
rina o el mercat de Sarrià de
Barcelona s’han sumat a la ini-
ciativa esdemercado.com, un
portal mitjançant el qual oferei-
xen els seus productes frescos a
domicili. A través d’aquest por-
tal, els clients poden comprar
peix, verdura o fruita de tempo-
rada a les seves parades de con-
fiança sense sortir de casa.

J O R N A D E S

L a històrica Seca,
ambmésde sis se-
gles i mig a sobre,
ha tornat a obrir
portes. Un portal

tan solemne i elegant sorprèn
per constrast amb l’estretor
del carrer Flassaders. Als cu-
riosos no els passarà per alt
l’escut borbònic, gros i recar-
regat, que atorga noblesa a la
façana, signe dels
canvis polítics per
què ha hagut de
passar la indústria
medieval.
Brossa, gran

admirador de la
poesia inspirada
que traspua la
màgia, estaria con-
tent d’haver afavo-
rit aquest truc fi-
nal: fer el salt mor-
tal sense xarxa de
l’Espai Escènic
Joan Brossa per
caure dret en plena
Seca i transformar-
la gràcies a una re-
habilitació exem-
plar. Val la pena
descobrir una ter-
rassa inesperada.
El tàndem Bon-
nín/Hausson, d’efi-
càcia empresarial
contrastada en
aquell cau acolli-
dor d’Allada-Ver-
mell, ha dut a ter-
me aquesta opera-
ció tan singular i
atrevida. Significa-
tivament, es va inaugurar du-
rant la festivitat de la Mercè
ambuna jornadamaratoniana
que van protagonitzar sis
mags de categoria.
Llarga vida, doncs, a la Seca

Espai Brossa.
La Seca o fàbrica on s’encu-

nyava la moneda havia ocu-
pat, en un principi, diversos
llocs de la ciutat. Eren d’ins-
tal·laciómodesta i sense volun-
tat de perdurar.
Va ser el 1349 (utilitzo da-

desqueaporta la impecable in-
vestigació de M. Eugènia
RipollRoigper a la sevamono-
grafia sobre la Seca), quan va
adquirir la finca d’Andreu de

Malla, que va arrelar demane-
ra adequada i s’hi va quedar,
tant queha arribat fins als nos-
tres dies al mateix lloc. Va ser
llavors quan es va haver de
construir una gran xemeneia,
que, malgrat les modifica-
cions pertinents, continua
sent el símbol més visible de
la indústria que va ser.
A partir del segle XVI ja va

experimentarun inici dedeca-
dència, com ho prova el fet
que se’n fes ús, ni que fos tem-
poralment, com a presó.
El 1642 l’amplien notable-

ment, però el 1762 les raons
polítiques en minen la relle-
vància, ja prou afectada: no és
casualitat que Felip V hagués

ordenat aturar l’encunyació.
Els invasors napoleònics tor-
nen a fer-hi encunyar mone-
da, però l’activitat dura ben
poc: el 1814 queda clausurada.
Ferran VII la va amnistiar, i
durant aquells anys emetia
monedesque portaven estam-
pat: “Principado de
Cataluña”. Fa una revifada en-
tre el 1836 i el 1842. De resul-

tes d’un anar i venir d’ordres
contradictòries, el tancament
definitiu s’imposa el 24 de
maig del 1881.
A partir de llavors es va ac-

centuar el procés de parcel·la-
ció i de venda que ja havia co-
mençat, tot i que tímidament,
el 1823. Com a resultat
d’aquest trossejament en va
sortir el taller magnífic que fa
dècadeshi va instal·lar l’escul-
torManuelÁlvarez. L’Ajunta-
ment ja ha recuperat aquest
espai. Serà interessant veure
quin ús li assigna.c

Primeraedició delBCNCocktail Tour

C OM P R E S

MAGDA CARLAS
Barcelona

P roliferen i és normal.
Cada vegada es troben
més opcions de menú
per un preu que fa un

parell d’anys hauria estat pura
ficció. Fins aquí cap problema.
El problema pot aparèixer si
aquest tipus de menú és diari i
no es tria bé. I no és que un me-
nú a 10 euros no
pugui ser digne, si-
nó que ésmés difí-
cil que sigui de
qualitat. Sens dub-
te això pot passar
a qualsevol preu
en un mal establi-
ment. Però a un
preu baix, adme-
tem-ho, les proba-
bilitats de menjar
bé disminueixen.
És una simple qüestió de
números…
Ara bé, seguint unes quantes

normes es poden evitar alguns
dels possibles inconvenients
d’aquesta elecció austera. La pri-
mera és arribar a l’hora de dinar
sense urgències. La gana descon-
trolada és un mala consellera.
Una altra és optar sempre per in-
gredients senzills: pollastre, gall
dindi, ous, peix blau, llegums i
tots aquells aliments que tenen
un preu baix. Res d’hamburgue-
ses, ni croquetes, ni coses sem-
blants. És preferible veure sem-
pre què hi ha al plat i poder iden-
tificar cada ingredient. Atenció
al peix que es cotitza com el rap
o el llenguado; té poques probabi-
litats de ser de bona qualitat per

més congelat que sigui. El bon
congelat també té un preu. Les
sardines, el verat, la maire o els
musclos serien algunes de les po-
ques opcions amb alguna possibi-
litat de tenir un nivell mínim.
Atenció també als sofregits i

fregits perquè és molt probable
que els olis que s’hagin fet servir
estiguin reutilitzats o siguin
d’una qualitat ínfima. Davant de
preus baixos, com menys oli es

necessiti millor.
El mateix passa
amb el vi del
menú, element
gairebé sempre
prescindible. I per
postres una peça
de fruita fresca,
del temps, s’entén,
o l’habitual iogurt.
Quan hi ha poc
pressupost els pro-
ductes envasats

demarca coneguda s’agraeixen…
En fi, que tot és possible però és
recomanable triar amb intel·li-
gència plat i restaurant. I el so-
par a casa; que si inclou vegetals,
fruites i peix fresc té grans possi-
bilitats de compensar el menú.c

LA SAGRADA FAMÍLIA
Confesso que estic escan-
dalitzat. Es tracta del pro-
jecte faraònic sobre la cul-
minació de la façana de la
Glòria, referent a la part
arquitectònica, però molt
més a la urbanística cap a
la Diagonal. Provar d’esme-
nar ara els errors perpe-
trats al seu dia davant la
falta de previsió, es paga
car. I m’avergonyeix que
l’estil sigui a cop de talona-
ri. Que l’Ajuntament con-
centri aquí un esforç econò-

mic de tal magnitud em
sembla un error greu; no hi
ha diners per a tot, i en
aquests temps cal seleccio-
nar amb seny les inver-
sions. Però que la Junta
d’Obres proclami que vol
destinar tants milions d’eu-
ros en una part no fona-
mental de la Sagrada Famí-
lia posa de manifest el des-
vari en què ha caigut l’Es-
glésia catòlica, cada vegada
més empresa i més propera
al poder econòmic, en
comptes d’atendre amb els

seus cabals als cada dia
més nombrosos pobres de
solemnitat. Penso en el
Vaticà kitsch que es va aixe-
car a la República Centre-
africana i que no va tenir
inconvenient a beneir per-
sonalment el Papa, o en el
cardenal Carles, que es va
retirar en un luxós palauet
modernista quan el seu
col·lega Jubany ho va fer
en una residència de religio-
ses. Hi ha exemples que
també prediquen: predi-
quen malament.

GASTRONOMIA

El suggeriment

Crema de llimona lleugera

C Ò C T E L S

QUADERN BARCELONÍ

L ’ÀLBUM

L’entrada a la Seca, realçada amb l’escut borbònic

El cartell de BCN Cocktail Tour

La fàbrica de la
moneda es va
establir aquí a
mitjan segle XIV i
la van tancar el 1881

NUTRICIÓ

DelaSeca
a l’EspaiBrossa

LLUÍS PERMANYER

Elsproblemesd’alguns
menúseconòmics
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