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1L’estètica mana
 Si el que us sedueix d’una agenda és 
una estètica impecable, teniu dues 

opcions infal·libles: l’Octàgon Design, amb 
un disseny exquisit, o la Marks, una marca 
japonesa molt trendy que té una butxaca a la 
solapa.

2Barcelona en estat pur
L’Agenda Barcelona 2017 és ideal 
per planificar-vos, a més del dia a dia, 

visites i recorreguts que sempre us han 
quedat pendents. Les il·lustracions són una 
meravella.

3Nou any, nous hàbits
Voleu aprofitar el canvi d’any per canviar 
d’hàbits alimentaris? A l’Agenda 2017 

Ets el que menges trobareu els consells bàsics 
per començar a cuidar-vos. Renovar-se o morir!

4365 dies de vins
Si cada dia voleu tastar un vi diferent, 
heu de comprar-vos l’Agenda de Vins 

Catalans 2017 i seguir les recomanacions 
de Patricia de Golferichs, una experta en la 
matèria. Salut!

5Agendes personalitzades
Tenir una agenda amb el vostre 
nom és una de les opcions que us 

ofereixen a la Moritz Store amb les agendes 
Leuchtturm1917. Al desembre us ho gravaran 
allà mateix!

6L’any segons Blackie Books
Il·lustracions, efemèrides, 
personatges mítics, llistes de llibres, 

discos, llocs... tot això 
i molt més a l’Agenda 
Blackie Books 2017.

AMB LES VIDES que portem, a 
molts ens resulta imprescindible 
tenir una agenda. Si no, correm 
el risc de deixar plantada la iaia, 
oblidar una reunió o perdre’ns 
el concert de l’any. Ho tenim 
clar: necessitem una agenda per 
començar el 2017 amb bon peu. 
Però, quina?

Les agendes electròniques estan 
molt bé i són útils, però moltes 
persones s’hi resisteixen i opten 
pel llapis i el paper perquè, a més de 
no haver de patir per la bateria, són 
boniques i ens recorden temps en 
què el mòbil no era una extensió de 
la nostra mà. 

Si no sabeu per on començar, 
aneu a la Moritz Store, on 
trobareu una selecció d’agendes 
especials perquè pugueu escollir 
la que millor encaixa amb el vostre 
estil de vida. En tenen per a lectors 
àvids, per a amants dels vins, 
per a aquells que volen cuidar 
l’alimentació i per a fans de l’estil 
nòrdic personalitzat. 
No comenceu l’any sense una 
bona agenda! 

Planifica’t 
el 2017

Les agendes tornen amb 
força com a objecte de culte 

per a amants del paper

Una secció de Cerveses Moritz
www.moritz.com
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ESCENA

La ‘Gente bien’ triomfa

EL PEBRE ÉS un dels condiments 
més comuns de la cuina 
mediterrània, però també 
d’altres cuines exòtiques. 
Originari de l’Índia i de Java, el 
pebre va arribar a Europa amb 
Alexandre el Gran per donar 
un punt picant a la cuina. Les 
espècies tornen a estar de moda, 
tot i que antigament havien 
tingut un paper molt important 
a la nostra cuina. Ha calgut 
que redescobríssim les cuines 
orientals perquè ens tornéssim a 
enamorar d’aquests condiments, 
tan saborosos com saludables.

La llegenda explica que Èudox 
de Cízic va ser el primer europeu 
que va fer arribar aquesta espècia 
a Grècia. Després, durant molts 
segles, els àrabs van controlar-ne 
el comerç. Va ser un producte tan 
car i rar que es va fer servir com a 
moneda de canvi (com l’or!) durant 
l’edat mitjana. El seu valor era tan 
alt, que els portuguesos van decidir 
buscar una ruta cap a Orient per 
poder comercialitzar-lo: va ser per 
això que es va fer el primer viatge al 
voltant de l’Àfrica.

El pebre, a més d’una llarga 
història, també amaga moltes 
propietats. Si en voleu saber tots 
els detalls, no us perdeu la nova 
sessió del cicle Cuina Viatgera 
que se celebra a El 300 del Born 
(plaça Comercial, 12). A més dels 
secrets del pebre negre (el més 
comú a la nostra gastronomia), 
també descobrireu propietats 
del pebre blanc, verd, llarg, de 
Guinea i índic: un món enorme 
i força desconegut. La sessió se 
celebrarà el dijous 1 de desembre 
a les 19 h i estarà dirigida pel 
biòleg i periodista gastronòmic 
Francesc Murgadas. I és gratis! 

Els secrets del 
pebre 
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“La 
Cubana és 
garantia de 
diversió i 
qualitat”

Hem parlat amb Mont Plans, una de 
les protagonistes de Gente bien, sobre 
l’evolució del nou musical de La Cubana, 
inspirat en el sainet de Santiago Rusiñol. 
La colla es posa vestits de gala, talons i 
joies per fer-nos passar una bona estona 
amb riures assegurats. Aquesta tardor, 
visiteu el Teatre Coliseum i prepareu-vos 
per viatjar a un univers esbojarrat. 

Un mes després de l’estrena, com valores 
l’acollida del públic?
Omplim cada dia, a gairebé totes les 
funcions posem el cartell de tot venut. 
No hi ha cap dubte que l’obra funciona!

A què creus que es deu aquest èxit?
A part de la història creada, que 
enganxa, La Cubana és garantia de 
diversió i qualitat. Fa 30 anys que la 
companyia es mou pels escenaris i 
té el reconeixement del públic. Però 
si falles, la gent no perdona, no volen 
que els enganyin. En aquest cas, se la 
recomanen els uns als altres. Això és 
molt bon senyal!

Ens pots explicar alguna anècdota entre bastidors de 
Gente bien? 
Com que va tot tan de pressa, quan hi ha 
canvis de vestuari tothom ho ha de tenir tot 
absolutament organitzat, si no, no hi ha temps 
per canviar-se. Alguns actors han hagut de 
sortir a escena amb les sabates o la perruca 
del personatge anterior.

Què és el més satisfactori de treballar a Gente bien?
Treballar amb La Cubana és una satisfacció. 
Vaig treballar amb ells, després de 20 anys, a 
Campanades de boda i ara hi torno. A més, em 
trobo amb companys dels inicis com la Mercè 
Comas. El millor de tot és l’equip humà. Tots 
els qui participen en l’espectacle, a més de 
cantar i ballar bé, són molt bona gent. És un 
plaer treballar amb tots ells!

Creiem que aquesta obra és un bon regal de Nadal. 
Hi coincideixes?
Sí, perquè a la gent a qui li agrada el teatre i La 
Cubana, no es vol esperar a venir. La gent té 
ganes de venir, s’ha creat molta expectació. Si 
regales dues entrades per veure Gente bien, 
segur que t’ho agrairan molt  
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Moritz

ARTEFANS

Els 80 estan de moda! 
RECONEIX QUE SI has vist Stranger things 
hauràs volgut tornar als 80. Aquesta sèrie 
és un homenatge molt ben parit a clàssics 
com ara Els goonies, E.T., l’extraterrestre, Twin 
Peaks, Poltergeist, The strain... De fet, tot 
allò que estigui relacionat amb nens, intriga, 
fantasia i monstres té cabuda en aquest calaix 
de sastre de referents amb estètica dels 80. 
Malauradament, no podem viatjar a través del 
temps –les màquines del temps són territori 
del Dr. Who, un altre clàssic televisiu–, però el 
que sí que podeu fer és recuperar l’estètica 
d’aquells meravellosos anys. Si us voleu 
apuntar a la moda, a la Moritz Store trobareu 
la samarreta d’homenatge a la sèrie Stranger 
things (dels debutants en l’univers televisiu 
Duffer Brothers) que ha creat Suxinsu, una 
marca de samarretes vinculades al setè 
art i al món de la ficció televisiva. No farem 
espòilers, però ja es pot confirmar que hi 
haurà segona temporada! 

de notes cítriques i florals. La 
tercera opció que us ofereix 
Sikaru és l’Uru, una cervesa 
del tipus indian pale ale, de 
color ambre, amb unes aromes 
intenses provinents de notes 
cítriques, de fruites tropicals, 
de pi i d’herbes. No badeu, que 
l’estada d’aquesta cervesa a Can 
Moritz serà temporal. Salut!  

 

A CAN MORITZ s’han proposat 
fer créixer la cultura cervesera 
al nostre país. I una de les 
iniciatives per convertir-nos 
en birraires professionals és el 
projecte Artefans a través del qual 
promociona la cervesa artesanal. 
Si encara no el coneixeu, es 
tracta de presentar una cervesa 
de producció artesanal durant 
una temporada a la Moritz Store 
perquè tasteu les diferents 
especialitats que es fan arreu de 
Catalunya. 

Aquests dies podreu trobar les 
creacions de Sikaru, un producte 
elaborat per la Fundació Badalona 
Capaç amb la col·laboració 
de Cointegra, Ca l’Arenys i la 
Cooperativa Agropecuària del 
Moianès. La Sikaru és molt més que 
una cervesa: també és un projecte 
social. Es tracta d’una cervesa 
totalment artesana i 100% natural, 
i l’etiquetatge, la distribució i els 
productes de màrqueting els duen 
a terme persones amb discapacitat 
intel·lectual.

Trobareu tres especialitats de 
Sikaru a la botiga de la Fàbrica 
Moritz. Podreu satisfer els 

paladars més selectes i exigents. 
Els incondicionals de la negra 
heu de tastar la Girsu, una 
cervesa fosca on la presència 
del whisky i la regalèssia 
s’uniran i allargaran el plaer del 
glop. La Larak és la rossa, una 
clàssica cervesa d’estil pale ale, 
groguenca, amb una intensitat 
aromàtica potent, acompanyada 

Tradició 
cervesera 

DE QUÈ VA...
UNA samarreta de 
la sèrie "Stranger 
things". 

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR...
Perquè els 80 van 
tornar per quedar-
se!

 Moritz Store. 
M: Universitat. 
De 10 h a 24 h.
www.moritz.cat

DE QUÈ VA...
Cerveses 
artesanes d’arreu 
de Catalunya, 
convidades a la 
Moritz Store.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR...
PER tastar 
noves creacions 
cerveseres 
tradicionals.

 Moritz Store 
M: Universitat. De 10 h 
a 24 h.
www.moritz.cat


