
 

 

Bar de N-IT 
Tapes teatrals 

20 de maig de 2017 
 

IBSEN   (Llesca de pa de sèsam, amb formatge cremós, salmó i alvocat 1,50 € 

MARGARIDA XIRGU (Pizza Margarita)  1,50 € 

BRAVES VICTÒRIA  (Patates braves) 1,50 € 

TXÉKHOV (Ensaladilla russa)  1,50 € 

RUSIÑOL ( Xató) 2,50 €, 

BERTOLD BRECHT  (Frankfurt) 2,50 € 

TENNESSEE WILLIAMS (Hamburguesa amb tomàquet, enciam i ceba) 2,50 € 

GANDIA (Fideuà) 2,50 € 

 
 
 
BEGUDES 
 
Cerveses i refrescs 1,50 € 
Aigua 0,75 € 
Copa vi 2,00 € 
Copa cava 2,00 € 
Xips 1,30 € 
Snacks 1,50 € 
Rodes grans (snacks)  1,00 € 
 
PACKS 
 
Copa de Cava amb Xips 2,50 € 
Copa de Vi  amb Xips 2,50 € 

 

 

 



 
 

 TAPA IBSEN 

Llesca de pa de sèsam , amb formatge cremós, salmó i alvocat  Preu: 1,50 € 

 
Ibsen, considerat el més important dramaturg noruec, és reconegut com un dels 

més determinants creadors del drama realista modern i antecedent del teatre 

simbòlic, podria ser inspirador de moltíssim tipus de tapes. Les seves obres van 

qüestionar el paper de la dona i de la família en una societat molt dominada pels 

valors victorians, destacant la peça Casa de nines, que continua sent una obra 

emblemàtica, una obra que es va convertir en un símbol dels valors feministes de 

principis de segle XX. Com un petit homenatge a les arrels de l’autor, es proposa 

aquesta tapa amb salmó, producte típicament noruec, com el nostre autor. 

 
TAPA MARGARIDA XIRGU  

pizza Margarita: tomàquet, mozzarella, alfàbrega fresca.   Preu: 1,50 € 

Margarida Xirgu va ser una actriu catalana de reconegut prestigi internacional. 
Va interpretar obres de diferents dramaturgs, i va establir amistat amb alguns 
d’ells, en especial amb Federico García Lorca. Poc abans de l’esclat de la 
Guerra Civil espanyola es trobava de gires per Sudamèrica, on es va haver 
d’exiliar. Va ser la gran actriu de la República Espanyola i les autoritats 
franquistes li varen fer pagar: l'any 1939 el govern franquista li va confiscar tots 
els seus béns i la condemnà a l'exili. Mai va poder tornar a Catalunya, residint a 
Xile, Argentina i Uruguai, on va continuar desenvolupant la seva carrera 
artística com a actriu i dirigint  l'Escuela Dramática Municipal de Montevideo. 

Un petit homenatge a l’emblemàtica Xirgu! 

 

 



 
 

TAPA BRAVES VICTÒRIA  

Patates braves                                                                                               Preu: 1,50 € 

Victòria dels Àngels va ser una soprano i cantant d’òpera catalana, i una de les més 

reconegudes arreu de la segona meitat del segle XX, especialment per la seva intensa 

activitat en els anys cinquanta i seixanta, el període més brillant de la seva carrera. La 

cantant va ser la primera soprano que va aconseguir triomfar en l’escena internacional, 

guanyant-se el respecte d’artistes com la mateixa Maria Callas.  

L’any 2011 un equip del programa “Sense ficció” de TV3 van realitzar el documental 

“Brava Victòria” dedicat a la figura de la soprano catalana. Amb aquesta tapa volem 

rendir un homenatge a la figura de la Victòria dels Àngels, un joc de paraules entre el 

nom del documental i les patates braves clàssiques que tots coneixem.  

 
TAPA TXÉKHOV 

Ensaladilla Rusa         Preu: 1,50 € 

Anton Txékhov va ser un dels principals dramaturgs i narradors de Rússia. La 

seva carrera com a dramaturg va donar com a resultat quatre obres clàssiques 

del repertori teatral, mentre que els seus millors contes són molt estimats per 

escriptors i crítics. Durant bona part de la seva vida va exercir la professió de 

metge, el que li va permetre conèixer de ben a prop les condicions de vida de 

les capes socials més desfavorides. Va néixer com a servent a Taganrog, a la 

Rússia meridional, el 1860 (el sistema de servitud a Rússia es va anul·lar al 

any 1861), i, ja com un home lliure, Txékhov va morir de tuberculosi al balneari 

de Badenweiler, Alemanya, el 1904. 

Però així com l’ensaladilla no és russa, ni tan sols la coneixen en aquell país, el 

nostre autor està biogràfica i literàriament unit a Rússia, encara que la projecció 

de les seves obres té un abast internacional.  



 

 

TAPA RUSIÑOL 
Xató         Preu: 2,50 € 

Santiago Rusiñol va ser un pintor, escriptor, col·leccionista, periodista i dramaturg 
català, viatger incansable, artista polifacètic i un dels líders del Modernisme a 
Catalunya. Es va convertir en un referent decisiu de l’art, la literatura i les idees 
estètiques del seu temps. A Sitges va instal·lar el seu estudi, conegut com el Cau 
Ferrat. La seva relació amb aquesta vila esdevé molt estreta, ja que per aquesta 
població van passar les personalitats artístiques i intel·lectuals més rellevants del 
moment. La vila de Sitges es va convertir en un punt cultural de referència modernista 
d'artistes, escriptors i músics promogut per Rusiñol, que hi organitzà les festes 
modernistes. 

Tant emblemàtic és el Cau Ferrat de Sitges com el xató, salsa feta amb ametlles i 
avellanes torrades, nyora, molla de pa, vinagre, all, oli i sal, que acompanya una 
amanida d’escarola amb anxoves i bacallà.  

 

TAPA BERTOLD BRECHT 
Entrepà de frankfurt                                                                              Preu: 2,50€ 

Bertold Brecht va ser un dels dramaturgs i poetes alemanys més influents del segle 
XX, creador del teatre èpic. Aquest es caracteritza per la representació de la realitat i 
obliga a l’espectador a pensar i treure les seves pròpies conclusions, a través de 
l’efecte distanciament. Totes les seves obres contenen una crítica política, social e 
històrica. Brecht va ser un model d’intel·lectual revolucionari que uneix fons i forma, 
estètica i ideals, i va intentar entendre la realitat mitjançant l’art, com comprensió total i 
activa de la historia. 

Un dels primers personatges més representatius de la crítica de la cultura oficial en el 
teatre alemany va aparèixer durant el S.XVII i es deia Hanswurst, que literalment 
significa salsitxa. En ser Brecht un dels autors teatrals que va fer de la crítica la 
bandera de la teatralitat, mereix ser associat amb el seu ancestre, el sarcàstic i mordaç 
Hans Wurst. 



 

TAPA TENNESSEE WILLIAMS 
Hamburguesa petita amb tomàquet, enciam i ceba    Preu: 2,50 € 

Tennessee Williams va ser un dramaturg i novel·lista nascut als EEUU. Tota la 

seva obra inclou personatges gairebé arquetípics (inadaptats, marginats, 

perdedors, desemparats de tota mena), que revelen una vehement oposició entre 

l’individu i la societat. Williams es considerava a si mateix com un autor «que no 

podria ser d’un altre lloc que no fos els EEUU, i més concretament el sud 

americà», raó per la qual va adoptar el pseudònim de Tennesse, el nom d’un dels 

més importants estats dels EEUU. Amb aquesta tapa volem rendir un petit 

homenatge a aquest autor qui va saber impregnar les seves obres d’un aroma 

típicament americà. 

 

TAPA GANDIA 

Fideuà                                                                                                      Preu: 2,50 € 

Tirant Lo Blanc és considerada un dels màxims exponents de la novel·la 

cavalleresca en llengua catalana i del segle d'or valencià. El nostre petit 

homenatge a  la novel·la i a la ciutat de Gandia és amb el producte estrella 

d’aquesta ciutat: la fideua. Gandia, una ciutat que des de fa uns anys compta amb 

una de les mostres de teatre més importants de l’àmbit espanyol, i és la seu del 

lliurament del Premi anual de Teatre.   

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Llengua_catalana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_d%27or_valenci%C3%A0
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