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Un palau del segle XIV acollirà la setmana que ve el Mercat 
Princesa, setze propostes culinàries en un sol espai.

Els propietaris de La Paloma estan negociant ja quina marca de 
cervesa se servirà al local un cop torni a obrir portes.Psst...  !!

Fem tribu!
cartes@timeout.cat

SEGUEIX-NOS!

facebook.com/timeoutbcn @timeoutbcn@timeoutbcn

Fem xivarri. El blog de la redacció fa soroll, amb l’última hora de Barcelona i dels barcelonins.  
http://blogs.timeout.cat/barcelona/

CARTES DE LA SETMANA
EL MILLOR BARRI DE BCN: 
GRÀCIA 
Jo soc de Gràcia i estic 
fart dels canvis que pateix 
el barri i cap a on va. Ha 
perdut molt, moltíssim del 
seu esperit per molt que 
ho segueixin venent així 
veus interessades. S’està 
produint un greu procés de 
gentrificació, d’exclusió i 
expulsió de cert sector jove, 
de classe mitjana baixa, 
de gent de tota la vida, de 
tota proposta alternativa 
dinàmica i enriquidora, i 
és substituïda per un grup 
cada vegada més gran de 
gent de classe mitjana alta 
–pijocasuals–, amb altres 
gustos, tendència, prioritats 
i hàbits, que, tristament, 
estan modificant a poc a 
poc en aquests darrers anys 
el panorama del barri. 

Si a tot això hi afegim 
l’onada de guiris i fauna 
chachihipster atreta per la 
proliferació d’aparthotels i 
hotelets que han sortit com 
a bolets, doncs la troca ja 
està embolicada. Una pena 
el que li està passant a Grà-
cia, però hi havia molts ulls 
posats de sempre en ella, 
els barris del Born, Gòtic no 
donen més de si i això era 
molt llaminer per a moltes 
empreses i interessos 
econòmics. –Fernando Laq 
(facebook)

LA POESIA  DE  
BARCELONA
Excel·lent selecció! Jo hi 
afegiria el jardí de Mercè 
Rodoreda, a l’edifici de l’IEC 
(Carme, 47). Un espai ple de 
flors que apareixen en l’obra 
de la prosista catalana més 
poètica. –Rosa (timeout.cat)

Nit dels Museus: cinc apostes
Aprofiteu que alguns dels millors museus d’Europa obren aquest 
dissabte de nit, i de franc. Per Andreu Gomila i Eugènia Sendra

No és conya: Barcelona té alguns 
dels millors museus del món, 
però la majoria dels barcelonins 
no ho saben. La Nit dels Museus 
ens permet, als que ho saben i als 
que no, entrar de franc a uns 60 
espais expositius de l’àrea 
metropolitana de Barcelona i 
gaudir a fons de la seva oferta. 
Potser cal triar. I aquesta és la 
nostra tria:

1 Fundació Tàpies  
A més de visites guiades a 

les dues exposicions Contra 
Tàpies i Col·lecció #5, 
s’organitzen activitats per a nens 
de 6 a 12 anys (a partir de les 19.30 
h). Aquí cal parar atenció a la 
mostra que recull l’univers 
simbòlic de Tàpies a partir no pas 
de la seva obra sinó la d’altres 
artistes del seu univers, anteriors, 
contemporanis o posteriors, com 
Joseph Beuys, Marcel Duchamp, 
André Breton, David Hockney, 
Bruce Nauman o Gerhard 
Richter. Aragó, 255. Passeig de 
Gràcia (M: L2-L3-L4) 

2 Macba 
Hi ha les exposicions 

d’Eulàlia Grau i Lawrence 
Weiner... però també Les 
Salonnieres amb una 
performance que ens farà gaudir 
de valent (21 h), visites guiades a 
les exposicions i l’espai 
Macbabooks, on es vendran 
publicacions del museu a 6 euros 
durant tot el dia! El Macba és el 
lloc ideal per als iconoclastes, per 
culpa de la mostra de Grau, per als 
que creuen que l’art no és només 
pintura, escultura i fotografia, per 
culpa de Weiner, i per als que els 
agrada anar a un lloc i participar, 
per culpa de Les Salonnieres.  

Pl. dels Àngels. Sant Antoni (M: 
L2), Universitat (M: L1-L2), 
Catalunya (M: L1-L3-FGC)

3 Can Framis  
 Només per l’exposició 

dedicada a Antoni Clavé ja paga 
la pena fer el viatge a Poblenou (si 
no sou del barri), sobretot perquè 
ens permetrà redescobrir un dels 
grans artistes catalans del segle 
XX, molt més famós a França que 
aquí. I si mai us havíeu demanat 
de qui és l’escultura que hi ha al 
Parc de la Ciutadella, quan hi 
entres venint del passeig Lluís 
Companys, a l’esquerra, aquí 
trobareu una brillant resposta. 
Roc Boronat, 116-126. Glòries 
(M: L1), Llacuna (M: L4), 
Poblenou (M: L4).

4 MAE  
Aquest any se celebra el 

centenari del naixement de 
l’Institut del Teatre i això és un 
bon motiu per descobrir (poca 
gent el coneix), el Museu de les 
Arts Escèniques (MAE). A més, 
podreu gaudir de les visites 

guiades a l’espai de l’Institut del 
Teatre, exposicions 
commemoratives i actuacions 
dels estudiants, a més d’un taller 
de dansa lliure. Per a teatròfils 
que volen saber d’on venim, o qui 
va ser el primer a fer de Manelic. 
Pl. Margarida Xirgu. Poble-sec 
(M: L3) 

5 Observatori Fabra 
 Entre les 19.30 i les 22 h, 

podreu mirar la Lluna des d’un 
lloc privilegiat i amb un aparell 
centenari, un telescopi de 1904. 
Si voleu començar per aquí, 
aneu-hi d’hora. I descobrireu que 
l’univers és, en ell mateix, una 
obra d’art. Per cert, la vista de 
Barcelona és acollonant. Camí de 
l’Observatori, s/n. Vallvidrera 
superior (FGC) + bus 111

Les nostres portades


