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El Velódromo és un d’aquests
locals emblemàtics lligats
des de sempre a la història de
Barcelona. Des que va obrir
les portes als anys trenta,
ben aviat es va convertir en
un punt de reunió i un refe-
rent de tertúlies i trobades
d’intel·lectuals (es diu que
a les seves taules va néixer
el 1977 la coneguda revista
L’Avenç). El 2009, Moritz va
decidir restaurar aquestmí-
tic cafè literari de decora-
ció art déco, quan ja feia uns
quants anys que estava tan-
cat. En va recuperar els fa-
mosos terres de marbre i la
taula de billar, per tornar-lo
a posar a disposició de la ciu-
tadania. Des de llavors, el Ve-
lódromo ha servit tota mena
d’àpats des de les 6 del ma-
tí fins a les 3 de la matinada,
des d’una cuina dirigida pel

Els actors AnnaMoliner i
Joan Negrié es van conèixer
el 2010 al Teatre Nacional
de Catalunya i de seguida va
sorgir la complicitat artística
entre tots dos. Entre assajos
i funcions, van començar a
donar voltes a la possibilitat
de treballar plegats en un
projecte propi que abordés
alguns interessos comuns,
com els reptes i les dificul-
tats de la vida en parella, les
il·lusions vençudes pel pas
del temps, les dures condici-
ons de vida dels actors que
giren de poble en poble i fins
i tot el sentit de l’activitat ar-
tística en el món en què vi-
vim. El resultat –tal com ens
explica el mateix Joan– va
ser aquesta lúcida comèdia
amb tocs agredolços plena
de diàlegs i música, que van
encarregar a creadors que

xef Jordi Vilà, i s’ha conver-
tit un cop més en un punt de
trobada per a tots els barce-
lonins.
Vilà, director gastronò-

mic de tots els restaurants de
Moritz i guardonat amb una
estrella Michelin, ha es-
tat l’encarregat de dissenyar
aquesta carta especial de Cap
d’Any, que combina innova-
ció i modernitat, les essèn-
cies de la cuina de sempre i
l’esperit creatiu de la gastro-
nomia moderna.

Una festa per als sentits
Enguany, el Velòdrom us
ofereix a més l’oportunitat
d’acomiadar l’any com cal i
donar una immillorable ben-
vinguda al 2017, amb unme-
nú molt especial acompa-
nyat d’un maridatge de vi,
cerveses Moritz i cava. Per

obrir la gana, podreu gaudir
d’un aperitiu format per os-
tres al natural, salmó fumat
a la casa amb torrades, for-
matge fresc i fonoll, i també
una fulla de cabdell amb tàr-
tar de llagostins i vieira en
all cremat. A continuació, un

entrant de Tatin de porros
amb foie a la paella i rave ja-
ponès, i una tassa de crema
de porros amb croqueta de
formatge a la cullera.
Però això només és el co-

mençament. La festa gastro-
nòmica continua amb una

admiraven, com el llibretis-
ta Joan Yago i el director
JoanMaria Segura, i que
ens situa en aquell moment
de l’existència en què sentim
que estem deixant de ser jo-
ves i que ja no tenim tota la
vida al davant.

Música i somriures
L’èxit de la temporada pas-
sada a la Sala Muntaner,
l’espectacular gira que van
fer per Catalunya i fins i tot
Sud-amèrica, i el Premi Ser-
ra d’Or al millor text que han
rebut aquest 2016, han ani-
mat els productors i també
els dos actors que l’han de-
fensat en totes les represen-
tacions a tornar a pujar als
escenaris. Fins al 15 de gener
vinent, els trobareu al Club
Capitol, fent riure i refle-
xionar el públic sobre uns

quants temes que a tots ens
arriben al cor.
Moliner i Negrié donen vi-

da en l’obra a una parella

d’actors que treballen ple-
gats en un espectacle musical
de duets romàntics per po-
bles de Catalunya; una feina
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L’EMBLEMÀTIC RESTAURANT OFEREIX UN IRRESISTIBLE MENÚ GASTRONÒMIC PER ACOMIADAR L’ANY I REBRE COM CAL EL 2017

MORITZ US RECOMANA AQUESTA BRILLANT COMÈDIA PROTAGONITZADA PER UNA PARELLA DEL MÓN DE L’ESPECTACLE

Cap d’Any al Velódromo

Secrets d’una parella

BAR VELÓDROMO

MUNTANER, 213. PREU MENÚ DE CAP
D’ANY: 74€. RESERVES: 934 306 022
• Elvelodromo@moritz.cat

YOU SAY TOMATO

CLUB CAPITOL. FINS AL 15 DE GENER DE
2017. PREU: DES DE 14€.
• Grupbalana.com

bisque (una sopa cremosa de
marisc i peix d’origen fran-
cès) amb llamàntol, calamar,
rap i picada. I tot seguit, un
filet de vaca vella amb sal-
sa de tòfona, acompanyada
d’una terrina de patates i pa-
pada ibèrica.
Però encara que tots

aquests plats us semblin ir-
resistibles, recordeu-vos de
guardar un raconet per a les
postres. El menú ofereix un
milfulls de crema caramel-
litzada de la casa, uns petit
fours i l’indispensable raïm
de la sort, que podreu pren-
dre escoltant les campanades
retransmeses per TV3.

de supervivència que final-
ment desencadena una cri-
si professional i vital que
de ben segur despertarà una
inevitable complicitat en l’es-
pectador. Inspirant-se per
al títol en una de les estrofes
del famós tema de George
Gershwin Let’s Call the
Whole Thing Off, que ambdós
interpreten en un deliciós
popurri final, You Say Toma-
to és una brillant radiografia
dels clarobscurs existencials
de la vida moderna amb molt
sentit de l’humor, interpre-
tada per un parell d’actors
en estat de gràcia, que no us
hauríeu de perdre.


