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Diluïu una rajola de xocolata negre del
70% de cacau en mig litre de llet semi-
desnatada a foc lent. Afegiu-hi un bran-
quilló de canyella. Bulliu-ho uns mi-
nuts. Mentrestant, diluïu en un got de
llet una cullerada de midó de blat de
moro. Afegiu la llet amb midó a la
xocolata, remogueu-ho i bulliu-ho fins
a aconseguir la consistència desitjada.
Aixeca l’ànim i els dipòsits de magnesi.

Viper joguines
aMonvínic

Falgueras
entra en joc

]L’èxit recent del crònut, una
fusió de la rosquilla americana
amb el croissant francès, ha
animat els artífexs de les fle-
ques artesanes Santagloria,
que s’han apuntat al dolç de
moda, a presentar el tortell de
Reis de crònut. Està elaborat
amb una fullada massa de
croissant de mantega i format
de rosquilla familiar. Està far-
cit de nata i decorat amb figu-
res dels tres Reis d’Orient i
l’estrella de Nadal fets a mà
amb fondant.

]L’Associació Catalana de Som-
meliers, el restaurant Monvínic
i els cellers catalans han unit
esforços en una iniciativa solidà-
ria. Aquest divendres, de quatre
a vuit del vespre, intercanvia-
ran vins per joguines a Monví-
nic (Diputació, 249, de Barcelo-
na). Totes les joguines recolli-
des aniran destinades als nens
del Casal dels Infants de Barce-
lona. / R. Francàs

]La sommelier Meritxell Fal-
gueras ha dissenyat Vinoka, un
joc de taula de cinquanta-dues
caselles en què poden participar
de dues a deu persones. Consis-
teix a tirar un dau per anar avan-
çant per les caselles del tauler,
de la mateixa manera que al joc
de l’Oca, però amb el vi com a
protagonista. Ha estat editat per
Pulltex, i es ven a un preu de
49,50 euros / R. Francàs

D e tant en tant, els
carrers barcelo-
nins es convertien
enescenari d’actu-

acions ben diverses; algunes
d’esbojarrades, altres de tristo-
ies, la majoria curioses i sem-
pre per sorpresa. Es trencava
així la monotonia. Resultava
més habitual a Gràcia, al Ra-
val o a Sants; malgrat que era
infreqüent, també passava en
ple Eixample, encara que es
corria el risc de topar amb al-
gun guàrdia i acabar mala-
ment.
Vet aquí la troupe: el pre-

sumpte domador, amb el seu,
diguem, circ particular, for-
mat per dos gossos i la mona
ensinistrats. El cavall, sospito,
només complia en aquest cas
lamissió de transportar l’amo.
El gos que actua, típic exem-
plar de petaner però que són
d’allò més llestos, em recorda
el que actuava al cremallera
de Monistrol.
Tot és molt primari, a dife-

rència d’altres casos. N’hi ha-
via que portaven un ós, que a
més d’exhibir la corpulència
impressionant, també erenca-

paços de demostrar les habili-
tats que havia après, a força
de severs correctius alternats
amb els premis, sempre ali-
mentaris.
Alguns cronistes deien que

el Pla de l’Os, a La Rambla, no
feia referència a l’os (os
bertran o evocació d’una es-
quena castigada que impedia
treballar i que per tant era si-

nònim de vagància), sinó a
l’ós, a causa del costum antic
que allà es fessin aquest tipus
d’actuacions.
A l’Eixample, repeteixo,

era bastant insòlit topar amb
una situació semblant, sobre-
tot enple centre.Encara recor-
do haver presenciat un bohe-
mi que anava amb un tambo-
ret, sobre el qual feia pujar

una cabra equilibrista, que ac-
tuava al so de la trompeta,
molt desafinada, de l’amo.
En aquest cas hi ha un pa-

rell de pistes que permeten
emmarcar el lloc en el qual es
desenvolupa l’acció, seguida
amb un cert interès pels tafa-
ners. Potser es registrava en
aquest barri més embadoca-
ment, que en altres punts.
Una pista l’ofereix aquesta

façana d’autor, pertanyent a
una torre fàcil reconèixer: la
modernista casa Trinxet, pro-
jectada el 1904 per l’arquitec-
te Josep Puig i Cadafalch, que
era al xamfrà deBalmes i Còr-
sega. L’edifici d’habitatges de
la cantonada que apareix a
l’esquerra de la fotografia en-
cara segueix intacte: casa
Josep Filella, del 1909, i va ser
obra de l’acreditat arquitecte
modernista Manuel Joaquim
Raspall.
Per això es pot reconèixer

aquest carrer: Rosselló. I el
lloc encara apareix una mica
desballestat, malgrat que fos
tan cèntric. I és que per allà
circulava a cel obert el carril
de Sarrià; ja havien començat,
però, les obres per soterrar-lo,
la qual cosa vapropiciar tot se-
guit que aquella ostensible i
lletja ferida urbanística po-
gués ser per fi suturada. Així
doncs, aquesta imatge capta-
da per un desconegut va ha-
ver de ser presa cap al 1924.c

Tortell de crònut a Santagloria

CUIDAR L’OBRA DE MIRÓ
L’obra que amb la seva
generositat proverbial va
donar Joan Miró per real-
çar el Pla de l’Os de la Ram-
bla amaga un misteri. Resul-
ta que sempre s’han deteri-
orat, i amb inquietant rapi-
desa, les rajoles de color
blau. Van ser susbtituides
tres vegades, i sense que se
n’hagués aclarit el motiu.
Últimament estava en tan
mal estat que ja no es po-
dia esperar més i es va
prendre la decisió d’encar-

regar a una altra empresa
la restauració. Ara veurem
el que dura. Posats a fer,
podien haver substituït
unes altres tres rajoles fe-
tes malbé, totes vermelles.
L’obra de Miró ha de ser
impecable, sigui quin sigui
el gènere, sobretot si està
exposada al lloc més vist de
tots, com és el cas de la
Rambla. A més a més, crec
que s’hauria de corregir un
altre aspecte, i no pas se-
cundari. Quan es fa de de
nit, resulta que gairebé tot

el paviment de Miró queda
ben enfosquit. Això va ser a
causa de la introducció dels
ascensors del metro, que
obstaculitzen la llum que
emeten dos dels grans fa-
nals històrics allà plantats.
És una llàstima que per
aquesta raó passi inadverti-
da, i sens dubte deslluïda,
aquesta original obra d’art.
Crec que n’hi hauria prou
amb situar dalt d’un edifici
proper un reflector ben
dirigit. Miró i la la Rambla
sens dubte s’ho mereixen.
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La casa Trinxet, rere l’arbre del centre, permet situar aquesta escena de carrer
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C ada any, per aquestes
dates el panorama és
més omenys elmateix.
La gastronomia festiva

queda enrere deixant una certa
sensació d’excés, hi ha per da-
vant el poc amable mes de gener
i, per si fos poc, sembla obligat
fer gransmillores personals per a
la resta de l’any.
Total, un aclapara-
ment.
Com que el ca-

mí és prou llarg i
fa pujada i en els
Reis Mags s’hi pot
confiar poc, el mi-
llor és veure el cos-
tat positiu de les
coses. Sí que és
cert que el gener
comporta les con-
seqüències de la despesa i la cui-
na de tants dies de festa, però la
bona notícia és que reequilibrar
el nostre cos no és gens car. Ben
al contrari.
L’austeritat obligada del mes

de gener va molt bé. Austeritat
que vol dir que durant dues o tres
setmanes cal oblidar-se del sofre-
git i la salsa i optar pel bullit i la
planxa. Austeritat que es tradu-
eix per poc oli imenys sal, tot can-
viant les dues coses per alguna
humil herba aromàtica. El juli-
vert, per exemple, és una herba
genial i no té preu.
Durant tot aquest mes, evitar

tota beguda que no sigui aigua té
el màgic efecte de baixar els nos-
tres dipòsits grassos i alhora bai-
xar la nostra despesa. Serviran

els llegums bullits, les verdures
del temps i el peix blau, que apor-
ta omega tres i proteïnes amb un
preu que no té res a envejar al de
les rebaixes d’aquestmateixmes.
Per no parlar de tota la família de
la col, que amb la seva fibra i els
seus antioxidants fa meravelles a
l’intestí i a tot el cos sense que es
noti a les nostresmalparades but-
xaques. O de les pomes, que en
compota, al forn o en suc són

mossades desgrei-
xants i depurati-
ves a l’abast de
tothom.
En fi, és cert

que el mes de ge-
ner fa pujada però
per sort la dieta
quenecessitemdu-
rant aquest princi-
pi d’any ens facili-
ta molt les coses.
El gener no és

un mal mes, és el nostre cas. És
unmalmesmés. I sisplau, ni par-
lar-ne d’això de proposar-se he-
roïcitats per a tot l’any. És millor
que comencem a fer les coses bé
durant el mes de gener i després
ja veurem què passa.

Tortel de crònut amb nata

Espectacles
pintorescos
com aquest
eren molt poc
usuals a l’Eixample

Xocolata calenta fàcil

Atracció
decarrer

El suggeriment
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