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n company del diari em va 
avisar que havien obert un 
lloc nou de tapes de les illes 
Balears a Barcelona. La boca 
se’m va fer aigua i vaig recor-
dar que feia temps que tenia 
pendent anar a un restaurant 
mallorquí que també m’havi-

en recomanat molt. Així que vaig decidir anar a 
menjar a tots dos. Són força diferents entres ells 
i crec que les dues propostes tenen coses molt 
bones que els fan mereixedors d’almenys una 
visita. 

Comencem pel més antic. 
Des del 2012, al cor del Raval 
–“allunyat del guirigall del 
turisme”, com ho descriuen 
ells–, hi trobareu NNa 
Mindona (carrer de la 
Riereta, 8), on uns mallorquins molt 
trempats van decidir reproduir les 
receptes tradicionals de l’illa, ja 
que, tot i que hi ha molts mallor-
quins vivint a Barcelona, la propos-
ta gastronòmica no està equilibrada 
en la mateixa mesura. No cal dir que els 
illencs són habituals del local. Perquè una 
sobrassada amb mel (que serveixen i que és molt 
bona) és més fàcil de trobar, però ¿on si no pots 
tastar un frit mallorquí tan deliciós i amb el punt 
picant que li correspon? O bé menjar coca de 
trempó acabada de fer. O sopes mallorquines. O 
espinagada de mussola. O llengua amb tàperes. I 
rematar-ho amb unes postres gens lleugeres, però 
que aporten tanta felicitat com la greixonera de 
brossat o el púding d’ensaïmada. 
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Espaguetis verds 
de carbassó amb 
tres pestos
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PER ALS ESPAGUETIS
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PER ALS PESTOS

2 carbassons tallats amb un 
‘spirali’, amb el gruix que més 
us agradi. Si són ecològics, 
conserveu-ne la pell.

Pesto vegà

1 alvocat 
madur

2 grapats de 
festucs pelats

Fulles d’alfàbrega fresca 1 o 2 grans d’all 

1 cullerada gran de llevat 
nutricional o de cervesa

Suc de llimona

1 o 2 grans d2 g

Poseu-hi també sal 
marina, oli d’oliva verge 
extra i una mica d’aigua 
mineral per ajustar-ne la 
textura. Ajunteu tots els 
ingredients i passeu-los pel 
minipímer fins que en 
resulti la textura desitjada.
Això serà vàlid per
a tots els pestos.

ns que en 
ura desitjada.
lid per

stos.

Dos restaurants mallorquins per 
transportar-se a les Balears

Aquest text no és contingut publicitari. Tots els 
llocs els he visitat com a clienta i he pagat el comp-
te com qualsevol altra persona. 

DECLARACIÓ D’INTENCIONS
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LA TEVA ‘FOODIE’ DE CAPÇALERA

CUINA IL·LUSTRADA

sardina, o de formatge fresc 
desfet amb tàperes. 

Pel que fa a les postres, no 
es queden curts. Si esteu tips, 
podeu fer sorbet de llimona amb 
gin Xoriguer. Però si us queda un 
racó, podeu optar pel gató d’ametlla, el cardenal, 
l’ensaïmada de crema cremada o bé la cuina fusió 
que no sabíem que necessitàvem tant: el tiramisú 
d’ensaïmada. 

Per als illencs que viuen a Barcelona són bones 
opcions per aplacar la nostàlgia. Per a molts bar-
celonins que estimen les illes i la seva cultura, una 
manera de recuperar aquells sabors i, si és el cas, 
descobrir-ne de nous. 

PLANETA GURMET

El local és senzill i 
acollidor. Els plats estan 
escrits en una pissarra 

que va saltant de taula en taula. El servei 
explica amb gràcia el que és cada plat si no 
hi esteu familiaritzats. No tots els vins 
són mallorquins, això sí. En tenen també 

de catalans. Fan sopars de dimarts a dis-
sabte. El dissabte també serveixen dinar. 

Com sempre, recomano que hi reserveu. 
Fem ara un gran salt cap al barri de Gràcia. Al 

carrer Francisco Giner, 50 hi trobareu el novíssim 
MMagatzem de ses Illes. Aquest local és un bar i està 
pensat per fer tapes o el vermut. O bé un sopar 
informal a base de pa amb oli. Tenen diversos 
tipus de croqueta –a destacar la de camaiot–, 
escabetxos diversos, sobrassada amb mel, trempó 
amb musclos en escabetx o tumbet (deliciós!). Si 
el que voleu és fer un pa amb oli, pot ser de moltes 
coses, com de carn i xua, de sobrassada picant, de 

NA MINDONA MAGATZEM DE SES ILLES

Un parell d’establiments 
perfectes per als enamorats 
de la gastronomia illenca


