
COMPRAR I BEURE
Pastisseria La Blanca
per A. M.

MÚSICA Paul Anka
per Luis Hidalgo

MONÒLIT Teatre Liure. Del 10
al 12 de juliol

TAUBERBACH Teatre Lliure.
De l’11 al 13 de juliol

VIATGE EN EL TEMPS 7080 /
ABANS DE MORIR - SEGONA
HISTÒRIA / EL LLAC DELS
CIGNES Mercat. 15 i 16 de juliol

VADER (PARE) Mercat. Del 16
al 18 de juliol

CAL·LIGRAMES EN MOVI-
MENT Itinerari per Barcelona
amb La Caldera. 11 i 12 de juliol

Els amants del dolç poden estar
d’enhorabona. Barcelona ja
compta amb una pastisseria inspi-
rada en la tradició culinària ameri-
cana, que busca la combinació
del pa de pessic amb colors molt
cridaners que captiven l’olfacte i
la vista. La Blanca, ubicada a l’Es-
querra de l’Eixample, neix amb
vocació d’importar l’estil bakery
dels Estats Units. Aquesta tècni-
ca de cocció aconsegueix com a
resultat uns pastissos amb un fo-
rat al mig, més amples i esponjo-

sos que els elaborats a la france-
sa. Aquests dolços, entre els
quals destaquen el de xocolata
amb sal i el pastís de pastanaga,
són l’especialitat del local, però
també s’hi poden trobar cookies

de mida XXL
de fins a vuit
sabors dife-
rents, magdale-
nes i brownies.
Malgrat em-
mirallar-se en
la cuina ameri-
cana, La Blan-
ca treballa
amb produc-
tes propers i
ho elabora tot

dins l’obrador de la botiga, fins i
tot els iogurts naturals i els gelats
que ofereix a l’estiu.

Pastisseria La Blanca. Carrer
Diputació, 207. Barcelona.

Serà com ser a Las Vegas, però
sense escurabutxaques, màfia ni
gust discutible. Un Las Vegas sota
els arbres, amb un palau de fons i
amb les cançons clàssiques d’un
clàssic. Paul Anka no oblidarà en el
seu concert barceloní peces com
Diana, Lonely Boy, She’s a Lady,
popularitzada per Tom Jones, i
Put Your Head on My Shoulder.
Tampoc una de les més famoses,
My way. (Paul Anka. Dia 10. 22.00
h. Jardins de Pedralbes. Entre 15 i
260 euros.)

A
partir d’avui la programa-
ció delGrec 2014 submer-
geix els amants de la dan-

sa i els curiosos en general en
uns trepidants dies d’apassio-
nant ball de la mà d’imaginatius
coreògrafs com Toni Mira, Alain
Platel, Ahn Soo-young i Peeping
Tom, creadors que emocionaran
el públic amb els protagonistes
de les seves obres: un monòlit,
una esquizofrènica, uns cignes
urbans i un savi ancià. Una altra
estimulant opció és la que, sota
el nom de Cal·ligrama en movi-
ment, ofereix La Caldera, que per
10 euros proposa, demà diven-
dres i dissabte, pujar a un auto-
bús per recórrer diferents espais
de la ciutat, com ara el barri
Gòtic i el turó del Carmel per as-

sistir a diversos espectacles.
L’inici d’aquest no parar l’in-

augura el ballarí i coreògraf
català Toni Mira, que avui estre-
na a l’Espai Lliure Monòlit, un
intens solo en què l’artista balla
al voltant d’una figura geomètri-
ca. Estudiant d’arquitectura, Mi-
ra sempre s’ha sentit atret per
les formes lineals. En aquesta
ocasió se serveix d’aquest monò-
lit per recrear una metàfora so-
bre les lluites i contradiccions in-
ternes de l’ésser humà.

Demàdivendres aterra al Tea-
tre Lliure la dansa bastarda
d’Alain Platel, que al capdavant
de Les Ballets C de la B presenta
Tauberbach, sens dubte una de
les perles d’aquest Grec. Aquest
creador flamenc mai no ha estat
ballarí, i abans de ser coreògraf
es dedicava a l’educació de perso-
nes amb problemes motors i
psicològics. Famés de 20 anys va
fundar la companyia Les Ballets
C de la B, que tant èxit de públic i
crítica ha tingut a Barcelona i
que s’ha convertit en plataforma
demagnífics coreògrafs com Sidi

Larbi Cherkaoui. A Tauberbach
Platel exposa la crua història
d’una dona esquizofrènica que
viu enunabocador. L’actriuneer-
landesa Elsie de Brauw, al costat
de cinc ballarins dels Ballets C de
la B, són els protagonistes d’a-
questa dramàtica obra.

I una exòtica oferta, la de la
companyia coreana Ahnsoo-
young. Aquest grup està dirigit
per Ahn Soo-young, que en els
seus treballs barreja la dansa
contemporània amb el hip-hop
tot aconseguint un ball ben vital.
El dimarts 15 presentarà tres pe-
ces al Mercat de les Flors: Viatge
en el Temps 7080,Abans demorir-
Segona història i una original po-
sada en escena de 27 minuts de
durada d’El llac dels cignes.

L’agressió emocional i les
descàrregues d’adrenalina arri-

baran el dimecres 16 al Mercat
de les Flors amb el col·lectiu bel-
ga Peeping Tom, que fins al di-
vendres 18 presentarà Vader (Pa-
re), que aprofundeix en la duresa
d’envellir.

Un consell: si poden, vagin
avui, últim dia, al Mercat de les
Flors a conèixer Lonely To-
gether.

A
costar-se al cel dels
grans destins turístics
d’arreu el món comença

a ser un dels atractius més po-
tents per als viatgers que any
rere any fan les maletes i arri-
ben a terres estrangeres. Barce-
lona figura dins la llista de ciu-
tats que, amb vocació de fer ga-
la de la seva vista privilegiada,
obre al públic durant l’estiu les
grans terrasses dels hotels que
graten el seu cel. I és que cada
vegada sónmés els allotjaments
que, durant diverses estones del
dia, permeten una estada als
seus espais a l’aire lliure per a
tothom qui vulgui gaudir-ne. La
clàssica copa tot contemplant la
posta de sol barcelonina, l’aperi-
tiu amb vistes al mar, esmor-
zars de luxe entre les línies que
tracen els edificis de l’Eixample,
i fins i tot espectacles nocturns
amb barbacoa que no perden rit-
me fins ben passada la mitjanit.

Tots aquests plans poden
guarnir l’estiu de tothom que
passegi pels carrers de Barcelo-
na. Aquesta serà la primera tem-
porada per a la terrassa de l’ho-
tel H10 Port Vell, que ja neix
amb la mà estesa a autòctons i
turistes curiosos. Al cor de la
Barceloneta, la terrassa ofereix
unes vistes al mar des de prime-
ra línia acompanyades d’un ser-
vei de cocteleria i snacks de 7 a

11 de la nit. Una dosi d’especta-
cle guarneix les nits de dijous i
divendres, que s’amenitzen
amb música en directe.

També s’estrena aquest es-
tiu l’àtic —situat en una novena
planta— de l’hotel Mandarin
Oriental, que amb una terrassa
reformada i acabada de sortir
del forn també convida el
públic a assistir-hi els vespres
a tastar uns sopars que combi-

nen sabors del Japó i del Perú.
La cèntrica ubicació d’El Ter-
rat deixa gaudir als visitants de
la panoràmica de l’Eixample,
amb possibilitat d’un bany en
una piscina de baixa fondària.
El Mandarin Oriental també
ofereix, als més matiners, una
estada de dia al jardí de la pri-
mera planta, que, amb un dis-
seny inspirat en els paratges ja-
ponesos, es converteix en un
racó tranquil en ple bullici i a
l’aire lliure per degustar els
més distingits dels esmorzars.

Ja no hi ha excusa per a
aquells que desitgin compro-

var la identitat de l’Eixample
des d’una bona altura, ja que el
barri aglutina terrasses d’ho-
tels que són gairebé emblemes
de la ciutat. La del Majestic, a
una desena planta més que pri-
vilegiada, renova la seva carta
reforçant l’aposta pels còctels i
per les actuacions musicals,
que per primera vegada man-
tindran aixecada la cortina fins
a les 02.30 hores. L’hotel Claris
també ha aconseguit col·locar
les nits d’estiu de la seva terras-
sa entre les més sol·licitades, i
amb l’esperit de mantenir-se
en la mateixa línia, oferirà als
aficionats a la bona gastrono-
mia un nou menú fresc amb
cremes fredes i caviar de frui-
tes per acompanyar amb els
còctels.

Però Barcelona no es fa peti-
ta per a ningú. L’encant de Ciu-
tat Vella també fa possibles esto-
nesmolt agradables als seus ter-
rats. En aquest sentit, destaca la
terrassa de l’hotel Ohla, amb
unes imperdibles imatges de
vertigen a la catedral, situada a
pocsmetres de l’edifici. Lamúsi-
ca es converteix en la protago-
nista de les nits de diumenge en
aquest exclusiu reducte del
gòtic, ja que, a més de la carta
de begudes i sopars, el jazz har-
monitza la jornada dels qui
s’atreveixin a passejar per la ter-
rassa circular.

Balleu, balleu, beneïts!

Oasis d’altura

Tauberbach és un dels plats forts de la potent oferta de dança del Grec.

Carmen del Val

Andrea Martínez

La reformada terrassa de l’hotel Mandarin Oriental aposta pels sabors del Japó i el Perú. / g. battista

Les terrasses dels
hotels tornen a
barrejar gastronomia
i vistes espectaculars
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