
Elaborat pel Taller Gastronòmic del Pa BonBlat de Manlleu, ha estat 
present en un passi a Bèlgica de la pel.lícula que enfila la cursa dels Òscar 

Brussel.les menja Pa Negre
La Delegació del Govern de la Generalitat 
de Catalunya a Brussel.les, juntament amb 
la productora de Pa Negre, Massa d’Or, han 
organitzat un passi a Bèlgica d’aquesta pel.
lícula catalana escollida per primera vegada 
en la carrera als premis Òscar. En honor al 
film dirigit per Agustí Villaronga, els assis-
tents belgues a aquest acte institucional 
batejat com a “Pa Negre a Brussel.les” han 
pogut tastar aquest aliment de la postgue-
rra espanyola i catalana recuperat -amb pro-
pietats nutritives i sabor actual- pel Taller 
Gastronòmic del Pa BonBlat de Manlleu, en 
endur-se com a obsequi una peça de format 
especial d’aquest Pa Negre del Segle XXI.

Esdeveniment cultural ideat per donar a 
conèixer el cinema català a la ciutat on hi ha 
la seu del Parlament Europeu, aquest acte 
ha estat encapçalat pel delegat del govern a Brussel.les, Joan Prat, a qui acompanyava l’Honorable 
Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ferran Mascarell, i Isona Passola, màxima res-
ponsable de la productora que ha portat a la gran pantalla el best-seller d’Emili Teixidor. El cinema 
Flagey ha reunit a un centenar de personalitats del món polític i cultural d’aquesta ciutat, que han 
gaudit de l’obra cinematogràfica catalana, i han pogut degustar posteriorment el Pa Negre.

Francesc Altarriba, propietari de Bonblat, es mostrava satisfet “d’exportar” per primera vegada el Pa 
Negre a Europa, amb l’oportunitat brindada després de la recuperació d’aquest pa de postguerra en 
format actual, que va presentar el passat abril a Manlleu, un dels escenaris de la pel.lícula. “Es tracta 
d’un pa altament saludable, amb unes propietats nutritives excepcionals i un gust molt bo, totalment 
l’antítesis del que era el Pa Negre dels anys 40 al nostre país. Per aquest acte hem proposat una 
peça de 30 grams, ideal per partir sense fer engruna, fins i tot per compartir malgrat ser una unitat 
individual, i en una mida totalment pensada per posar a la boca i degustar-la amb tots els sentits”, 
comenta aquest empresari català.

Més información a www.francescaltarriba.com


