
Estira l’anella
E1 paradis barceloni de les
conserves es diu Entre Latas i fa
pocs mesos que s’hatraslladat de
Sant Antoni cap a Gr~cia. Entre
tots els pat6s, rilletes, aperitius i
del~cies de mar imuntanya que
tenen, hem triat aquestacapseta
que de tanbonicaque 6s sembla
que contingui un perfum m6s que
unes sardines picants.
"-) Torrijos, 16. M: Joanic.
www.entrelatas-bcn.com

Lectura entre plantes
"Orat de veure, de sentir, per la seva
boniquesa". Aquesta 6s ladefinici6
de ’joliu’ i la realitat de l’Espai Joliu,
una cafeteriaque alavegada6s

botiga de plantes iontamb6 venen
una selecci6 de publicacions,
sobretot de dissenyi moda. Aneu-
hi dissabte al matiamb un llibre i
que passin les hores.
"-) Badajoz, 95. M: Llacuna. @espaijoliu

Un any a la Mir~ per 14 ¢
E1 c~lcul ~s per atots els pfiblics:
l’entradaalaFundaci6 JoanMir6
val 7 6. L’abonament anual enval
14. D’acord, p otser no pugeu a la
Mir6 cadasetmana, per6 nom6s
que aneu aveure 2 o 3 exposicions
a l’any ja us surt a compte. Podeu
comenqar per la de Lina Bo Bardi
(vegeu p~g. 36).
"-) Parcde Montju’l’c,s/n. M: Espanya.
www.fmimbcn.org
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TRES

UNIVERSOS
Hores de plaer i bellesa en

paraula, il.lustraci6 i mtlsica

Una nit
La cremallera 6s un poema narratiu de Marti

Sales editat per Males Herbes que us far~] entrar a
una dimensi6 paraHela i desconeguda: ~s nitde
Festa Major a Barcelona i els mites s’han fet carn.

--) Podeu trobar-lo a la Ilibreria Calders.
Passatge de Pete Calders, 9. M: Sant Antoni. 14 (;.

Una dbcada
El novembre de12008 Manel va publicar EIs
millors professors europeus, disc que milers
de persones tenim gravat a focal cervell. Per
celebrar-ne els 10 anys I’han publicat en vinil.
-) Podeu trobar-lo a El Genio Equivocado,la botiga.

Benet Mercadd,22. M: Fontana. 21 (;.

Unavida
La furgo 6s una novella grbfica de Ramon Pardina
i Martin Tognola (editada per La COpula) que relata
amb tendresa la vida d’Oso, un home a qui se li ha
to r(;at la vida i viu en una furgoneta, a Barcelona.

-) Podeu trebar-la a la Ilibreria Marcap~gines.
Llan~b,32. M: Tarragona. 16,50 ¢.
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