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Editorial

Les propines
Sempre he estat en contra de les propines. Crec que el treballador o treballadora ha de
tenir un sou adient a la feina que fa, també en el sector de l’hostaleria. No pot ser que,
al segle XXI, donem propines a cambrers com si es tractés de pobres treballadors quan
volem fer valdre el sector turístic i l’activitat professional que més s’hi vincula.

Paco Baso

DIRECTOR DE
GIRONAGASTRONÒMICA

pacobaso@gmail.com

D’acord que en molts països és un costum molt instaurat i que quedem bé amb el
professional de l’hostaleria en qüestió, i amb l’establiment, però per què no deixem
propina a un jutge, a un advocat, a un arquitecte o a tants d’altres professionals? A més,
la propina no arriba al cuiner. És només pels professionals de sala.
No sé vosaltres però jo prefereixo que tant cuiners com representants de sala tinguin unes
bones condicions salarials i estiguin còmodes amb la tasca que desenvolupen perquè,
hem de tenir clar, que tot es transmet al client.
De fet, en algun restaurant, és el propi establiment que demana que no es deixin propines
amb algun cartell penjat a la vista del públic on diu “no s’accepten propines”.
I és que quan deixem propina a un cambrer, per exemple, què vol dir? Que t’ha convidat a
una copa pagant el propietari del restaurant o que ens ha semblat que feia cara de pobre
i li hem deixat una almoina?
El sector de l’hostaleria potser és l’únic en què encara es deixa propina, després que a les
gasolineres, fins ara, també se solia fer.
Des del meu punt de vista, el que hem de procurar és que els nostres professionals
de l’hostaleria tinguin unes condicions laborals i salarials adequades i deixar-nos de
misèries. La difícil conciliació de la vida laboral i familiar en el sector és un altre tema
important que ja tocaré un altre dia.
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Menja’t el cine

Pitu Anaya
Periodista

El Padrino
SALSA A LA CLEMENZA
Tota la trilogia està farcida de plats americans i italians però la millor escena la protagonitza un dels guardaespatlles de El Padrino. En
Clemenza està cuinant per una vintena de gàngsters. En aquell moment entra a la cuina Michael (Al Pacino) i Clemenza li diu: “vine,
que t’ensenyaré la millor salsa per fer mandonguilles amb salsitxes. Posa-hi oli d’oliva, alls picats, tomates trossejades, una mica de
salsa de tomata, remena que no s’enganxi i, quan estigui ben calent, hi afegeixes les mandonguilles i les salsitxes. Per acabar-ho hi
poses vi i sucre.” Aquest és el secret de Clemenza.

CRÈDITS
País: Estats Units
Estrena: 1972
Director: Francis Ford Coppola
Guió: Francis Ford Coppola i Mario Puzo
Música: Nino Rota
Fotografia: Gordon Willis
Durada: 175 minuts
Repartiment: Marlon Brando, Al Pacino,
James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton,
Talia Shire

Considerada una de les millors pel·lícules del cinema, han passat 46 anys
de l’estrena de la primera part. L’11 de març de 1972 Paramount estrenava
“El Padrino”, sense saber que la pel·lícula es convertiria en trilogia. L’èxit de
la primera (11 nominacions als Oscar i tres guardons) va propiciar que, dos
anys més tard, estrenés la continuació que encara és millor que la primera
(11 nominacions i 6 Oscar). Van haver de passar 16 anys per tancar la història
de la família Corleone, la tercera part és la més fluixa de les tres. Tot i així,
l’acadèmia la va nominar a 7 apartats però aquesta vegada no va aconseguir
cap premi.
Tot va començar amb la novel·la de Mario Puzo a partir de la que, ell mateix
juntament amb Coppola, van extreure’n el guió.

SINOPSI

La primera escena de la pel·lícula, la del casament de la filla de Don Vito, és
un prodigi i una lliçó de com el director juga amb els sentiments d’aquells
que l’envolten. Podem viure moments d’alegria, tristesa, por, sentiments de
venjança, poder, tensió ...

Amèrica, anys 40. Cinc famílies es reparteixen el territori de Nova York. Don
Vito Corleone, conegut com el Padrino, és el més respectat de tots els caps.
La seva família controla els jocs i les apostes i té el suport polític de la ciutat. La resta de les famílies uniran forces per prendre el poder a la família
Corleone. El Padrino i els seus quatre fills utilitzaran tota la seva força per
continuar essent el clan més poderós de la màfia.

Una de les claus de l’èxit de la pel·lícula és la presència de Marlon Brando
que no va seguir mai les indicacions del director ni dels guionistes, feia i
desfeia constantment, fins al punt que la productora va intentar fer-lo fora.
Només la insistència del director el va mantenir com actor principal. Per
cert, Talia Shire (Connie, a la pel·lícula) és la germana del director. A la tercera part, hi va treballar la seva filla Sophia Coppola.

Pots trobar la revista
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La salsa

El rebost
nutricional

Toni Vallory
President de Girona Bons Fogons

Per fer una truita
Fer una truita no és difícil, els seus ingredients –bàsicament
ous–, els tenim a l’abast, en qualsevol botiga d’alimentació
o supermercat en podem trobar de diferents mides i preus.
A qualsevol llar catalana trobarem fàcilment els estris que
necessitem, tan sols necessitem un fogó, una paella, un plat
fondo i una forquilla. La tècnica per a fer-la és tan senzilla que
la majoria de famílies en fan de manera habitual sense massa
problemes. Cert és que no tots fem una bona truita, que hi ha
truites i truites, i no tots els ous són de la mateixa qualitat.
Un cop tenim els ous trencats amb suavitat i deixatats (que no
batuts) i amb la paella oliada i calenta, ens podem començar a
complicar en la nostra tasca. De truites se’n poden fer de molts
ingredients diferents. Si optem per a utilitzar els ingredients més
comuns –a banda de l’ou– ceba, patates i carbassó, els haurem
de rentar, pelar, tallar o laminar i coure’ls abans de barrejar-los
amb l’ou deixatat.
Just abans d’escriure aquest article, he tornat a mirar i escoltar
la declaració d’en Joan Coma davant l’Audiència Nacional,
a Madrid, responent a les preguntes i afirmacions més que
absurdes d’un fiscal que devia pensar que tocant els ous, pujaria
graons. He estat pensant que aquest fiscal acusat de coses
fosques per Wikileaks no deu saber fer truites, de fet, sentint
les preguntes que fa, no crec que hagi fet mai una truita, ni que
tan sols hagi trencat mai cap ou a la vora d’un plat per a fer una
truita. Hauríem de fer saber al fiscal aquest que, per a fer una
truita, els ous s’han de trencar amb absència total de violència i
amb molt poca força, s’ha de fer amb un cop suau, sec, decidit i
efectiu. També caldria explicar una cosa que de tan evident, tal
vegada no la sabem explicar del tot. Un cop trencat l’ou amb la
suavitat descrita i sense violència –però amb determinació– l’ou,
amb el que farem la truita, ja mai més tornarà a ser el mateix.
Alguns compatriotes del fiscal han intentat trencar-nos els ous
amb violència injustificada. Els hem de deixar clar que mai més
tornaran a gaudir de cap truita amb els nostres ous.

Dra. Anna Costa Corredor
Nutricionista
Nutriclínica Doctora Costa. Col. núm. CAT000418
info@nutriclinica.es | www.nutriclinica.es

Quants cafès puc prendre al dia?
És una pregunta bastant difícil
de respondre, per més que ens
entossudim a utilitzar aquesta
mesura casolana per tenir-ne
una orientació. I això és perquè,
més que preguntar-se quantes
tasses de cafè són el límit diari,
ens hauríem de preguntar quin
hauria de ser el nostre consum
màxim recomanat i/o tolerable
de cafeïna. I, alhora, saber que
tot depèn de la grandària de
la tassa, del grau de dilució,
de la varietat de cafè i del
seu processat, i un etc. que
continua la llista. I que, a
més, tot i que el cafè és la beguda més consumida i amb més
contingut de cafeïna, potser no és l’única a la teva alimentació
amb aquest component.
Des de l’Agència Europea de Seguretat Alimentària (EFSA)
s’aconsella que no se superin els 400 mg diaris de cafeïna. I que,
de forma prudent i moderada, el consum mig màxim sigui d’uns
300 mg de cafeïna. Tot i això, aquests valors absoluts són molt
orientatius i és millor aconsellar una dosi recomanada depenent
del pes de cadascú que, en adults ho situen en 5,7 mg de cafeïna
per kg de pes, com a límit superior. A més, s’aconsella no
prendre d’un sol cop més de 200 mg de cafeïna. I, a partir d’aquí,
d’aquest càlcul, comença a sumar “a grosso modo” el següent, i
que no deixa de ser bastant variable: 1 tassa de cafè “expresso”
(uns 80 mg); 1 cafè “de filtre” de cafetera italiana, de 200 ml (85
mg); 1 sobre de cafè soluble (60 mg); 1 tassa de 220 ml de te
negre (50 mg); 1 llauna de beguda energètica de 250 ml (80 mg);
1 got de refresc amb cafeïna (20-60 mg); 50 grams de xocolata
negra (30 mg); 50 grams de xocolata amb llet (10 mg).
En tot cas, els límits els has de posar tu, en base als perjudicis
que et pot causar. I això ho hauràs de fer sabent que, al darrere,
encara que la seva ingesta no sigui excessiva, hi pot haver certa
agitació i irritabilitat nerviosa, tremolors, insomni, palpitacions
i respiració agitada, mal de cap i/o increment de la secreció
de sucs gàstrics; i, alhora, ser un irritant de la mucosa del tub
digestiu.
Per últim, saps que l’efecte de la cafeïna no és immediat? Arriba
a la sang als 30-45 minuts després de la seva ingesta. Per tant,
això de prendre’s el cafè per despertar-se més ràpid... I si prens
cafès al migdia i durant la tarda, tingues en compte que està al
nostre cos una mitjana de 4 hores (entre 2 i 10 hores) fins que és
excretada per l’orina. I aquesta permanència pot estar al darrere
de que, algun dia, et costi més conciliar el son. Per tant, per
aquest motiu, també pren les mesures necessàries, que anar
acumulant cansament no és gens bo.
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De portada

La cuina de

El primer col·lectiu
gastronòmic sorgit
a Catalunya
La Cuina de l’Empordanet és un col·
lectiu gastronòmic que aplega a un
ampli grup de professionals de la cui·
na i de la restauració, i que fa molts
anys que treballa en la difusió de la
cuina del Baix Empordà.

Fou l’any 1995 quan el grup de restauradors que organitzava les mostres gastronòmiques de La Cuina de l’Empordanet des de 1983, va decidir convertir-se
en una associació sense ànim de lucre
per treballar en la millora i la difusió de
la cuina d’aquest petit rodal. Cada dia i
a tota hora, individual i col·lectivament.

w w w. c ui nad el emp ord an e t . c om
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Perfils i edats diferents, capaços d’intercanviar coneixement i criteris, de
complementar propostes i de fer pinya
per enlairar la qualitat i el prestigi d’una
cuina ancestral i que ells s’han encarregat de preservar, però també de posar al
dia i d’innovar quan ha convingut i quan
la demanda del públic nostrat o forà així
ho ha reclamat.

Formen part de la història gastronòmica d’un país que ha assolit l’excel·lència
gastronòmica i ha esdevingut un referent mundial; no només per ser el primer col·lectiu que va creure en la identitat de la cuina del territori, sinó també
per la seva millora constant.

Alguns potser diran que en aquesta terra fer bona cuina és fàcil, perquè segurament tenim el millor rebost, però sense el seny i la rauxa, l’ofici i el compromís d’aquests professionals, res hauria
estat com és ara.

Els restaurants que formen part de La Cuina de l’Empordanet són els següents:
Aigua Blava
Begur
www.restaurantaiguablava.com
972 62 20 58

El Roser 2
L’Escala
www.elroser2.com
972 77 11 02

La Gamba
Palamós
www.lagambapalamos.com
972 31 46 33

Mas de Torrent
Torrent
www.hotelmastorrent.com
972 30 32 92

Aradi
Platja d’Aro
www.restaurantaradi.com
972 81 73 76

Els Tinars (1*Michelin)
Llagostera
www.elstinars.com
972 83 06 26

La Plaça
Madremanya
www.restaurantlaplaca.com
972 49 04 87

Sa Cova
Platja d’Aro
www.nm-suites.com
972 82 57 70

Aurum
Platja d’Aro
www.hotelcaladelpi.com
972 82 84 29

Es Portal
Pals
www.esportalhotel.com
972 63 65 96

La Xicra
Palafrugell
www.restaurantlaxicra.com
972 30 56 30

Sa Punta
Platja de Pals
www.hotelsapunta.com
972 66 73 76

Bo.TiC (1*Michelin)
Corçà
www.bo-tic.com
972 63 08 69

La Calèndula
Regencós
www.lacalendula.net
972 30 38 59

Llevant
Llafranc
www.hotel-llevant.com
972 30 03 66

Terramar
Llafranc
www.hterramar.com
972 30 02 00

Casamar (1*Michelin)
Llafranc
www.hotelcasamar.net
972 30 01 04

La Costa
Platja de Pals
www.resortlacosta.com
972 66 77 40

Mas dels Arcs
Palamós
www.masdelsarcspalamos.com
972 31 51 35

Vicus
Pals
www.vicusrestaurant.com
972 63 60 88

@CuinadelEmpordanet

@CuinaEmpordanet

@cuinaempordanet
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El Xef

Vicenç Folgado
president de La Cuina de l’Empordanet
Nascut a Girona el 1978, Vicenç
Folgado va viure la seva infàn·
cia a Austràlia i va tornar a Ca·
talunya per estudiar hostaleria.
Va fer estades a diferents res·
taurants gironins, alguns amb
estrella Michelin, i actualment
regenta el restaurant La Plaça
de Madremanya, a més del Saó
Càtering. Des del passat mes de
desembre és president del col·
lectiu gastronòmic la Cuina de
l’Empordanet en substitució de
Toni Izquierdo.

Quins objectius t’has marcat com a nou
president?
Defensar el territori, defensar productors, continuar creant marca que crec
que és el que hem fet millor i seguir amb
la línia de mirar de desenvolupar projectes envers el turisme i la gastronomia
que ens manté com a associació líder.
Quina és la iniciativa més destacada
que du a terme la Cuina de l’Emporda·
net?
Els sopars maridats que acabem de
posar en marxa fins el juny. També fem
cuina i golf en un torneig a l’Empordà
que reuneix cuiners, periodistes i personatges, també viatges a tot Europa amb
el Patronat de Turisme amb qui col·laborem i altres coses noves que volem
proposar per continuar fent promoció de
la nostra gastronomia.
Quants restaurants formen el col·lectiu?
20 restaurants geogràficament repartits
des de Llagostera, amb els Tinars que
és un dels fundadors, fins a Madremanya i pujant fins l’Alt Empordà.
Com afrontes aquest nou paper de
president?
Necessitem sang nova, jo amb moltes
ganes, si no, no hagués acceptat. Ara
era el moment ja que el meu propi projecte ja està més assentat. En altres moments, no m’hi hagués vist en cor.

gastronomia. El futur és el turisme de
salut amb conceptes com ioga a l’Empordà i menjar healthy, hem d’anar cap
aquí.
Quina mancança tenim com a territori?
L’estacionalitat del turisme, el canviar el
concepte de sol i platja. Jo crec que ens
ho hem d’acabar de creure.

Quins nous projectes teniu al cap?

I quin és l’actiu més gran que tenim?

Estem mirant de lligar el cicloturisme
i el senderisme i relacionar-los amb la

La qualitat, la ubicació i el seny i la rauxa
de les persones del territori.

“El futur és el turisme de salut
amb conceptes com ioga a l’Empordà
i menjar healthy,
hem d’anar cap aquí”

La cuina de
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MOSSEGADES
NOMO I MAS DE TORRENT, AL PORT NÀUTIC DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
millors productes del territori– a Sant Feliu de Guíxols, un dels racons més emblemàtics de la Costa Brava. De la mà del xef
executiu del Grup, Naoyuki Haginoya, els
clients podran tastar plats de gran qualitat des de primera línia de mar. I és que la
localització és un dels grans atractius del
restaurant Nomo Nàutic.

El passat dimecres 21 de març, el Grup
Nomo i el Mas de Torrent van obrir les
portes del seu tercer restaurant conjunt,
el Nomo Nàutic, situat al Club Nàutic de
Sant Feliu de Guíxols. Amb aquest tercer
projecte engegat per les dues societats,
es posa de manifest l’expansió del conegut grup barceloní de cuina japonesa a la

Costa Brava. Ho fan acompanyats pel Grup
Mas de Torrent, que des de fa molts anys
són referents pel que fa a l’allotjament de
qualitat, i que fan el salt al sector de la
restauració amb aquests projectes.
El restaurant Nomo Nàutic neix amb la
intenció d’acostar la seva gastronomia –
mescla de gastronomia japonesa amb els

La relació entre les dues societats va començar el 2014, quan el grup barceloní es
va fer càrrec del restaurant de la piscina
del Mas de Torrent durant aquell estiu.
Arran de la bona entesa, el 2015, van inaugurar el Far Nomo en un altre dels indrets més coneguts del litoral gironí: el far
de Sant Sebastià. Al cap d’un any, de nou,
Llafranc va ser el lloc escollit per situar-hi
el restaurant Jani. I ara, tres anys després
d’aterrar a la Costa Brava, han volgut expandir una proposta que va més enllà de la
gastronomia. La qualitat del servei, l’adaptació a la tradició local i la cerca d’un emplaçament envejable són les altres senyes
d’identitat d’un projecte del tot consolidat i
que segueix creixent amb el pas dels anys.

VINS I LICORS GRAU ORGANITZA UNA JORNADA ON L’ENOLOGIA I LA GASTRONOMIA EN SÓN ELS PROTAGONISTES
El passat dissabte 24 de
març Vins i Licors Grau va
aplegar un grup exclusiu
de periodistes i prescriptors del món del vi de Barcelona i Girona
en una jornada enogastronòmica amb el
vi, la gastronomia i el territori com a eixos
centrals.
La trobada es va iniciar amb una visita a
l’empresa, seguida d’un tast de vins i una
experiència gastronòmica a l’Hotel Llafranc.
Durant la visita es van mostrar les recents
ampliades instal·lacions de l’empresa: vinoteca, Selecció Grans Vins, espai lúdic
subterrani, celler anyades antigues i magatzem.
Actualment la vinoteca disposa de 1.700
m2, 12.000 referències de vins i licors de
tot el món i capacitat per 120.000 ampolles. Així mateix, el magatzem té 8.000 m2
i capacitat per 8 milions d’ampolles, amb
l’ampliació de les instal·lacions, es disposa d’un magatzem climatitzat de 1.200 m2
fent un total de 9.200 m2. A l’espai Selecció Grans Vins, amb temperatura i humitat
controlades, hi podem trobar vins de tot el
món fins als 20.000E. A l’espai subterrani,

habilitat per a fer presentacions i jornades,
hi trobem un celler d’anyades antigues
amb vins que van dels anys 20 als 80.
Posteriorment es va realitzar un tast de
vins de la col·lecció d’anyades antigues de
la Família Grau. Es van poder tastar vins
tan exclusius i emblemàtics com Marqués
de Riscal de 1982, Gran Coronas de 1970,
Faustino I de 1964, Vega Sicília Único de
1959 i La Rioja Alta 890 de 1955.

Per finalitzar, els assistents van degustar un
menú de temporada del territori de la Costa Brava, com és la garoinada, maridat amb
vins de la DO Empordà a l’Hotel Llafranc.
Aquesta és la segona trobada que Vins i
Licors Grau organitza durant aquest mes
de març amb la idea de mostrar les renovades instal·lacions i compartir vins i gastronomia promocionant els productes del
territori i proximitat.
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Perfil d’home

Genís Matabosch
Director del Festival Internacional del Circ Elefant d’Or de Girona

“Amb 12 anys vaig
arrencar un dels
majors arxius
patrimonials sobre
el circ”

Nascut a Figueres el 1977, Genís Matabosch ha estat l’impulsor del
circ a les comarques gironines, primer a Figueres i ara a Girona
on, aquest 2018, el Festival Internacional del Circ Elefant d’Or ha
celebrat la seva primera edició amb més de 30.000 espectadors.

D’on et ve l’interès pel món del circ?
Des de ben petit que el circ ha estat la
meva passió. Amb només 12 anys vaig
arrencar el que avui és un dels majors
arxius patrimonials sobre el tema. Ara
fa 20 anys vaig produir el meu primer
espectacle de circ.
Què és el que més t’agrada del món del
circ?
La generositat dels seus artistes i el fet
de permetre’t tenir amics arreu del món.
Què fa singular el Festival Elefant
d’Or?
Hi ha dues coses que el fan únic: d’una
banda que presenta atraccions mai vistes en els circs d’Europa occidental i,
d’altra banda, que el públic, a través de
les entrades, acaba finançant més del
60% d’un esdeveniment que costa més
de set-cents mil euros.
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Com ha evolucionat el món del circ des
dels seus orígens fins l’actualitat?
Seria difícil aquí fer un repàs als seus
250 anys d’història: en un origen el circ
era un espectacle exclusivament d’acrobàcia a cavall, paulatinament va anar
absorbint altres disciplines i avui ofereix
diferents corrents estètics.
Com trobes els artistes que formen
part de cada edició del festival?
Visitant altres festivals i circs arreu del
món, comptant amb la complicitat de les
direccions de les principals companyies
de circ –en especial els circs estatals–, a
través de cercatalents de confiança que
ens envien propostes o simplement visionant propostes que ens envien directament al correu del Festival.
A Espanya hi ha cultura de circ?
Gairebé no hi ha país al món que no
tingui cultura de circ, ara bé que tingui
circs de qualitat, atraccions de reconeixement internacional i molts aficionats
això ja és una altra cosa...
Quina és la capital del circ a nivell eu·
ropeu en aquests moments?
D’una banda, com a esdeveniment puntual el Festival de Montecarlo ha vingut
gaudint de gran ressò mediàtic mercès a
la família Grimaldi, d’altra banda, com a
ciutat que històricament ha acollit molts
espectacles, hi ha París. Girona, mercès
a la força d’Elefant d’Or, del Gran Circ de
Nadal i d’altres activitats que s’hi poden
fer, pot arribar a ser la capital mundial
del circ i, de fet, ja ha començat a fer
passos en aquest sentit amb els càstings de Cirque du Soleil o el segell de
Correus “Girona Circus World Capital”.

Com a figuerenc, et sap greu que Fi·
gueres deixi d’acollir el Festival?
Em sap greu perquè molts figuerencs
van ajudar a que nasqués, a fer-lo créixer i se l’havien fet seu. Afortunadament, gràcies a Girona, el Festival no ha
marxat gaire lluny per a ells i han entès
que calgués marxar-ne.
Per què vau decidir marxar de Figue·
res?
Principalment perquè el Festival havia
deixat de tenir un marc d’estabilitat que
era necessari per a que continués creixent i celebrant-s’hi. Se’ns va dir que ja
no hi hauria més convenis, que eren il·
legals, que caldria convocar un concurs
públic i que això no es podria fer fins la
tardor; es van prohibir les actuacions
d’animals domèstics només en el circ
(van continuar a les justes medievals i

a la fira Adoptalia) i determinats partits
que el 2016 estaven a favor del museu
del circ, un any més tard, demanaven la
primera consulta popular de la història
local. Massa dificultats i incoherències
per a seguir apostant per la ciutat.
Com està el projecte del museu del
circ?
Malauradament està aturat: ens va caldre deixar-lo de costat quan vàm veure
perillar la continuïtat del Festival pel
que hem dedicat tots els nostres esforços aquest 2017-18. El canvi de ciutat ha
portat moltíssima feina extra.
Què ens aconselles que sopem abans
de venir a veure una sessió de circ?
Sopa d’estrelles [riu], així quan estigueu
al circ tindreu estrelles dins i fora de
vosaltres.
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El Restaurant

El Portal de Bàscara
cuina tradicional catalana, amb 30 anys d’experiència en el sector
Situat a Bàscara (Alt Empordà), el Portal de Bàscara ofereix cuina tradicional catalana amb especialitats de carn a la brasa i arrossos. Treballa amb producte fresc,
especialment el peix, i de proximitat. La vedella és de Bàscara mateix i els formatges
del Mas Alba de Tarradellas. Els seus plats busquen l’equilibri entre un bon producte
i una bona elaboració. Com a suggeriments de la casa, trobem l’arròs de gambes o
el tàrtar i carpaccio de vedella. També, els formatges de Mas Alba com un dels seus
productes estrella.
Porten les regnes de l’establiment en Xavi i la seva filla Ariadna, que s’encarrega de
la cuina. Tot i que van obrir el restaurant fa poc més d’un mes, en Xavi fa més de 30
anys que es dedica al món de l’hostaleria. Havia estat al capdavant del restaurant
Imperial de Figueres.
El Portal de Bàscara ofereix menú al migdia de dimarts a divendres (16 euros) i carta
a les nits i els caps de setmana. Obre cada dia menys els diumenges al vespre i els
dilluns.

Portal de Bàscara - Plaça Pessebre, 2 - 17483 Bàscara - Tel. 972 55 19 29 - portaldebascara@gmail.com

Menú diari a 13 e
Menú caps de setmana a 19,95 e
Menú infantil
Obert cada dia
Zona chill-Out
Comunions, batejos, aniversaris
Cafeteria amb terrassa interior
per a fumadors

Via Augusta Kids

Especial pels més petits!
Parc de boles, MATALASSOS
inflables,...

Tot a l´interior
del restaurant
Avinguda Mas Pins, 10 · Riudellots de la Selva
Tel. 972 47 81 39
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Art

Història d’una mirada

Assaig crític i formal, sèrie “Núria” de Pere Reixach (El Gall Xinador)
Quan parlem de la sèrie “Núria”, ens endinsem en una atmosfera plena de colors i vibracions, com si l’estrambotisme cromàtic del mestre estigués en contacte amb la fúria colorista
del fauvisme; el conegut moviment pictòric expressionista de
principis de segle XX.
El conjunt d’obres s’han portat a terme a partir de diferents
tècniques, i la mirada és el nexe de totes les peces. La musa
del Gall és només el doll de llum, el qual comença a donar vida
als primers traços de pinzell. No obstant això, sense la pròpia
sensibilitat de l’artista, i l’experiència en la seva trajectòria, res
hauria estat possible, ja que estem parlant d’una sèrie de més
de cinquanta obres.

Destaquem l’abstracció de certs elements en escenaris del
tot desconcertants, és per això que és interessant focalitzar
el simbolisme dels quatre elements per excel·lència del cicle:
el Sol –al·ludint la figuració del déu Ra–, la flor, la mirada i el
gall. Heus aquí una atmosfera del tot còsmica, en tant que els
elements brillen sota la llum atemporal de la primavera tramuntanada.
Heus aquí un Pere Reixach, conegut popularment com El Gall,
que impregna en la Història d’una mirada un missatge: l’art és
un llenguatge poètic que conquesta cims inefables.

Núria Casals i Tutau
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De viatge

Marroc

Emoció i aventura marroquí

A Dpol@pol ens encanta la sensació
d’aventura i descobrir noves cultures,
tradicions i gastronomia. Us volem recomanar una experiència per terres marroquines que vam poder viure l’estiu passat,
un destí tan a prop, i tan desconegut a
l’hora. La moto va ser la nostra companya
inseparable per fer-ho més emocionant,
encara.
Per guanyar temps i no acumular cansament innecessari, vam apostar per agafar
el ferry de Barcelona fins a Tànger. Navegant un dia i una nit, còmodament instal·
lats en una cabina, vam arribar a Tànger
amb totes les energies reservades per
iniciar l’aventura.
El primer destí el vam emprendre cap a
Chefchaouen, la ciutat blava. Vam travessar carreteres estretes, amb força

trànsit, enmig d’un paisatge
L’endemà vam viatjar fins a
RECOMANAT PER
Fes, una de les 4 ciutats imandalusí. L’hotel Alkhalifa va
perials. Vam visitar la porta
ser el nostre recer, és un peBab Bou Jeloud, d’estil àrab,
tit establiment rural situat en
amb 3 arcs de ferradura i amb
una vessant de la muntanya.
una rica ornamentació amb
I al capvespre ens vam deimotius geomètrics, cal·ligràxar perdre pels innumerables
fics, florals, amb rajoles policarrerons de la ciutat, amb
cromades amb predomini del
marcat caràcter marroquí. La
color blau, des de la qual es divisen els
seva lluminositat és esclatant, un tènue
minarets de la madrassa i la mesquita.
color blau cel impregna tots els edificis
A través d’ella s’entra al barri dels ande la ciutat i emergeixen els colors vius
dalusís, a la seva antiga Medina. Ens va
dels testos amb flors i dels sacs amb
impressionar la quantitat d’artesans que
espècies als mercats, que t’embolcallen
té la ciutat, oficis artesans que passen de
amb les seves olors.
pares a fills, de mestres a aprenents. El
més espectacular és el Dar Debagh, el
Després de la posta de sol vam poder
més gran i més antic dels assaonadors
gaudir d’un excel·lent kefta, també anode pell que impacta per la diversitat del
menats pinxos moruns, fets de carn picaseu acoloriment.
da assaonada amb espècies.
Vam descansar a l’hotel Ramada Fes,
d’una cadena internacional on vam gaudir dels avantatges d’un hotel convencional.
Al matí vam enfilar el camí cap a les portes del desert. Vam suportar temperatures de més de 40 graus sota el casc i la
indumentària de la moto, que ens sotmetien a una sessió de sauna permanentment. Vam passar per Midelt i Er-Rachidia, on vam dinar per recarregar forces i
poder arribar fins a Erfoud, on ens vam
allotjar a la kashba Erfoud del grup Xaluca, com un oasi enmig del desert.
Allà vam gaudir d’un esmorzar estil
bereber: iogurt natural, dàtils, ghars
i deghets. Després vam conduir fins a
Merzouga, travessant Risani. A la kashba Xaluca Toumbuctu ens esperaven els
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buggies per fer una incursió de 4 hores
per les dunes del desert de Erg Chebi,
com si naveguéssim en un mar de sorra.
A Risani vam poder menjar una Bissarra,
una sopa de faves seques, molt contundent, per agafar forces de nou. A la tarda
vam poder visitar els infinits comerços de
fòssils, oli d’argant i productes típics del
desert a Erfoud.
També vam poder gaudir d’una sessió de
Hamman, un bany de vapor que consisteix a netejar la pell morta del cos i que
resulta altament relaxant.
Ben d’hora, per evitar la calor extrema,
vam emprendre el camí cap a Agdz, travessant de nord a sud la serralada de
l’Atlas. Dia de contrastos. Vam passar pel
coll del Toldra i el coll del Dades i vam
anar de les temperatures més altes del
desert al fred més penetrant al coll de
Tichka, a 2260 metres d’altitud, vam veure ploure al desert i vam enfrontar-nos a
una tempesta de sorra, que ens va obligar
a refugiar-nos en una casa abandonada.
Finalment ens vam allotjar a l’hotel Dar
Sofar, un establiment petit i molt acollidor, amb piscina. No sabeu com ho vam
agrair! El propietari era encantador i ens
va oferir el seu 4x4 perquè anéssim a sopar al poble, sense haver de tornar a agafar les motos. Un establiment molt i molt
recomanable.
L’endemà vam anar cap a la segona capital imperial: Marrakech, una ciutat que
podríem descriure com a esvalotada.
Tothom s’oferia per ajudar-nos, a canvi
d’unes monedes, és clar. A la gran ciutat es va acabar l’hospitalitat i generositat
de les zones rurals. Ens vam allotjar al
Riad Kedchmara. Els riad són construccions típiques dins les medines, compostes
d’habitacions en 2 o 3 pisos al voltant d’un
pati interior on hi ha una petita piscina refrescant i, des del seu teulat planer, es
pot divisar l’skyline de la ciutat. A la Plaça Yamaa el Fna vam trobar un veritable
zoco, enorme i caòtic, que crida l’atenció
pel gran acoloriment dels llocs de venda,
les actuacions musicals, els encantadors
de serps i les muntanyes d’espècies per-

fectament geomètriques. Per sopar vam
degustar una Haria: sopa de tomàquet,
llenties, cigrons i xai.
L’endemà fem l’últim trajecte, fins a Rabat, una altra capital imperial, on vam
coincidir amb un amic que visitava la seva
família i ens va fer de guia excepcional per
la ciutat. Vam visitar la torre de Hassan,
el mausoleu de Mohamed V i la necròpolis
de Chellag. Per sopar, la seva família ens
va fer una contundent Tajine: guisat de pollastre, vedella o xai cuinat a foc molt lent,
dins una plata de fang de gran diàmetre i
poc fonda, amb una tapa cònica.

De Rabat vam anar a Tànger per emprendre el viatge de tornada a casa. El viatge
en total ens va ocupar 10 dies, i el vam realitzar amb un pressupost que sobrepassava ben poc els 1.000 euros per persona.
Si us han vingut ganes de viure una aventura semblant, des de Dpol@pol viatges
us podem ajudar a organitzar-vos per tal
que sigui única i irrepetible. Aquest any
ens proposem travessar França i el Regne
Unit fins a Escòcia, amb moto i acampada
lliure. Us hi afegiu?

Viatges fets a
Manel Quer, 8 | 17002 GIRONA | T. 972 09 17 20
dpol2pol@clickviaja.com | www.dpol2pol.clickviaja.com

mida
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· CUINA CASOLANA
· PER ENCÀRREC OBRIM
QUALSEVOL DIA

Els dimarts, amb el menú,
podràs menjar les autèntiques
“migas de Jaén”
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MOSSEGADES
ELS CELLERS DO EMPORDÀ JA EMBOTELLEN ELS SEUS VINS AMB TAPS ELABORATS AMB SURO DE LES SEVES PRÒPIES FINQUES
Han començat aquest mes a embotellar els seus vins amb taps
elaborats amb suro extret d’alzines sureres ubicades als mateixos cellers empordanesos o a explotacions properes. D’aquesta
manera es materialitza el projecte impulsat conjuntament per
l’Institut Català del Suro i el Consell Regulador de la DO Empordà, amb la col·laboració de l’Associació d’Empresaris Surers de
Catalunya (AECORK) i els col·lectius de propietaris forestals, que
pretén posar en valor la confluència singular del suro i de la vinya
en un mateix territori: l’Empordà. Les dues institucions han creat
la marca ‘Taps de finca’ per identificar aquests taps de proximitat
elaborats amb suro autòcton i de qualitat.
Els ‘Taps de finca’ han estat elaborats per empreses sureres de
les comarques gironines. L’Institut Català del Suro ha dissenyat un
sistema de traçabilitat que garanteix que els cellers participants
utilitzaran suro de la seva àrea de proximitat.

DIPLOMA DE SOMMELIER
OBJECTIUS. · Formar professionals en el
coneixement del món de la vinya i el vi.
Aprendre la metodologia de l’anàlisi sensorial i el seu vocabulari. Coneixement de
les zones vitivinícoles del món.
· Dominar el concepte de maridatge per
saber identificar les begudes que combinen amb les diferents ofertes gastronòmiques.
· Facilitar la incorporació al mercat laboral a tots els alumnes que participin en el
programa.
PERFIL. Destinat a professionals de l’hostaleria i restauració, promotors i comercials de vins, botigues especialitzades, gestors d’enoturisme així com a “wine lovers”
o aficionats al món del vi que desitgin ampliar d’una manera científica els seus coneixements vitivinícoles i enoturístics.

METODOLOGIA. La formació consistirà en
classes teòriques i sessions pràctiques, en
tast de vins i maridatges, així com mitjançant visites a cellers.
Del 16 d’octubre de 2018
al 16 de maig del 2019
MATRÍCULA OBERTA
Dies: Dimarts, dimecres i dijous
Horari: De 17:30 a 20:30 h
Lloc: Casa Cultura de Girona, Aula 2,
planta 2a
Informació: info@ensesawines.com
Telèfon: 616 786 975 - 676 616 563

Amb el suport de la Facultat
d’Enologia de la Universitat Rovira
i Virgili, la Diputació de Girona,
l’Associació Catalana de Sommeliers
i els Mestres Tastavins i Cellerers de
Catalunya.

RESTAURANT

CINC
MENÚ DIARI
CARTA
MENÚ DEGUSTACIÓ
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Carrer Güell, 58
Estem al centre de Girona sota l´edifici del Cinc
a la zona de la devesa
Tel. 972 099 100 - info@canmanolo.com
www.canmanolo.com
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La recepta dolça

Cruixent de croissant
amb xocolata
Ingredients per la pasta
de croissant:
• 500 g de farina de força
• 10 g de sal
• 35 g de sucre
• 100 g de llevat de parís
• 250 g de mantega
• Granet d’ametlla i sucre
• Aigua

Ingredients per la xocolata:
• 200 g de nata
• 200 g de xocolata

Lluís Blanch

PASTISSER
*Postres elaborades a l’Aula
Gastronòmica del Mercat de Salt

Procediment per la
pasta de croissant:
Amassem tots els ingredients junts
menys la mantega fins que ens quedi una
massa fina i elàstica. Fem una bola i deixem reposar 5 minuts.
Emboliquem aquesta pasta amb la mantega i li donem 3 voltes senzilles amb un
corró. Estirem la pasta i la tallem a porcions. Pintem amb ou batut i hi posem
ametlla i sucre per sobre, deixem reposar
fins que dobli el volum.
Coem al forn 20 minuts a 200 ºC.

Procediment per la
xocolata per decorar:
Bullim la nata i hi afegim la xocolata esmicolada. Remenem fins que ens quedi
ben fina . Un cop freda, decorem el cruixent de croissant.

Història
Com es va popularitzar aquest típic pastisset en forma de mitja lluna anomenat croissant (que vol dir
creixent en francès)?
Ens hem de situar a finals del segle
XVIII a París, la capital de França,
quan es va obrir l’establiment La
Vienna Bakery, regentat pels austríacs August Zang i Ernest Schwargen quan van començar a elaborar
aquest producte que, des d’aleshores fins ara, el seu consum ha estat
un èxit imparable i és un dels esmorzars més populars del món.

Avda. Gral. Mendoza, 2
GIRONA 17001
Tel. 972 208 651
Maluquer Salvador, 13
GIRONA 17002
Tel. 972 227 514 - 972 214 333

PERRUQUERIES

www.johnmary-p.com | joan@hohnmary-p.com

www.gironagastronomica.cat | 27

- De dilluns a divendres 12e
- Dissabtes, diumenges, festius i nits 15e
- Els menors de 8 anys,

OBERT de 12 a 16 h
i de 19 a 22 h

9e tots els dies

Crta. Aeroport, s/n
17185 VILOBÍ D’ONYAR (Girona)
webmaster@hotmail.com - www.hotelvilobi.com
Per a reserves truqueu al telèfon +34 972 473 483
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La vinya

Vins i caves de l’Empordà
i comarques gironines

Agustí Ensesa
Sommelier

Premiats al XXIII concurs de vins i caves de Catalunya. Girovi 2018
CELLER TERRA REMOTA
CLOS ADRIEN (2014)
Vi Negre Reserva - Medalla OR i Fulla OR
PERE GUARDIOLA
JONCARIA (2015)
Vi Blanc Especial - Medalla OR i Fulla OR
CLOS FLORESTA (2009)
Vi Negre Reserva - Medalla ARGENT i
Fulla ARGENT
TORRE DE CAPMANY
Vi Dolç - Medalla ARGENT i Fulla OR
MAS LLUNES
AURIA (2017)
Vi Blanc Especial – Medalla OR i Fulla
ARGENT
MARAGDA (2017)
Vi Rosat – Medalla ARGENT i Fulla ARGENT
RHODES (2015)
Vi Negre Criança – Medalla ARGENT
VINS DE TALLER
BASEIA (2017)
Vi Blanc Fusta - Medalla OR i Fulla OR
PHLOX (2017)
Vi Blanc Jove - Medalla OR i Fulla OR
GRIS (2017)
Vi Rosat - Medalla OR i Fulla OR
GEUM (2015)
Vi Negre Criança - Medalla ARGENT I Fulla
ARGENT
CELLER MARTÍ FABRA
FLOR D’ALBERA (2015)
Vi Blanc Fusta - Medalla OR i Fulla OR
EMPORDÀLIA
MABRE (2017)
Vi Blanc Fusta - Medalla ARGENT i Fulla
ARGENT
PASSERELL (2016)
Vi Negre 6 mesos Criança - Medalla BRONZE i Fulla ARGENT
CELLER ARCHEPAGES
CARTESIUS (2017)
Vi Blanc Fusta - Medalla ARGENT i Fulla
ARGENT

PERELADA
COLLECTION BLANC (2017)
Vi Blanc Fusta - Medalla RONZE i Fulla
BRONZE
NOMES GARNATXA BLANCA (2017)
Vi Blanc Jove - Medalla BRONZE i Fulla
Bronze
FINCA MALAVEINA (2014)
Vi Negre Criança - Medalla OR i Fulla OR
GRAN CLAUSTRO (2013)
Vi Negre Criança - Medalla OR i Fulla OR
FINCA LA GARRIGA (2014)
Vi Negre Criança - Medalla BRONZE i Fulla
BRONZE
FINCA ESPOLLA (2014)
Vi Negre Criança - Medalla ARGENT i Fulla
ARGENT
AIRES DE GARBET (2015)
Vi Negre Criança - Medalla BRONZE i Fulla
BRONZE
OLIVER CONTI GEWURZTRAMINER (2017)
Vi Blanc Especial - Fulla BRONZE
VINYES DE LA DOT
GRATA LLUNES (2017)
Vi Blanc Jove - Medalla ARGENT i Fulla
ARGENT
TEMPERI (2016)
Vi Negre Criança - Medalla OR i Fulla OR
AMB UN PARELL (2017)
Vi Negre 6 mesos Criança - Medalla BRONZE i Fulla ARGENT
CELLER MESET PLANA
MACABEU LA PACIÈNCIA
Vi Blanc Jove - Medalla ARGENT i Fulla
ARGENT
A -21 ROSAT (2017)
Vi Rosat - Medalla BRONZE i Fulla BRONZE
NEN DE CAN MASET (2017)
Vi Negre Jove - Medalla BRONZE
MASET PLANA (2010)
Vi Negre Criança - Medalla ARGENT i Fulla
ARGENT

VINYES DELS ASPRES
ORIOL DELS ASPRES (2016)
Vi Negre Jove - Fulla BRONZE
CELLER MARIA PAGES
MAR DE LLUNA (2017)
Vi Negre Jove - Fulla BRONZE
ECCOCIVI CELLER
MONTRODO (2017)
Vi Blanc Jove - Medalla BRONZE
CAN NOVES (2015)
Vi Negre Criança - Medalla BRONZE i Fulla
BRONZE
CA l’ELSA (2014)
Vi Negre Criança - Fulla BRONZE
COOPERATIVA D’ESPOLLA
BABALÁ VI NEGRE EIXERIT
Vi Negre Jove - Medalla ARGENT i Fulla
ARGENT
GARNATXA SOLERA EMPORDÁ
Vi Dolç - Medalla ARGENT i Fulla OR
CELLER LA VINYETA
LLAVORS NEGRE (2015)
Vi Negre 6 mesos Criança - Medalla ARGENT i Fulla OR
VINS I LICORS GRAU
99 PUNTS (2015)
Vi Negre 6 mesos Criança - Medalla ARGENT i Fulla OR
CELLER TROBAT
TROBAT BRUT NATURE RESERVA (2015)
Cava - Medalla ARGENT i Fulla OR
TROBAT BRUT NATURE GRAN RESERVA
(2010)
Cava - Medalla OR i Fulla OR
TROBAT ROSAT BRUT
Cava - Medalla ARGENT i Fulla OR
MAS OLIVARES & PAGO DIANA
TERIA RESERVA (2013)
Vi Negre Reserva - Fulla BRONZE

GRUP FREIXENET, S.A
COP DE VENT (2017)
Vi Negre Jove - Medalla OR i Fulla OR
MAS OLLER
BLAU (2016)
Vi Negre Jove - Medalla ARGENT i Fulla
ARGENT

MESTRES TASTAVINS I CELLERERS DE CATALUNYA

ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DE VINS DE QUALITAT

www.girovi.cat
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LLIBRES
Un llibre recull els santuaris més importants de Catalunya dedicats a la Mare de Déu
“Maria trenta-un santuaris” és el títol de
la darrera publicació que ha escrit el periodista saltenc Àngel Rodríguez Vilagran
dedicat als temples dedicats a Maria més
importants de Catalunya. S’hi explica la
història, les tradicions, anècdotes... Inclou
les imatges de cada una de les marededéus esmentades i també els goigs. Dels
31 temples, 9 són de les comarques gironines: els Àngels, el Collell, el Far, el Mont,
Montgrony, Núria, la Salut de Terrades, el
Tura i el Vilar.
Fullejant-lo hem trobat una anècdota gastronòmica relacionada amb el santuari del
Far. Gràcies a una llegenda que s’hi ambienta, neix la dita catalana “Cansalada i
ous fregits treuen la vista als marits”. Es
diu que una veïna d’una masia del Collsacabra que estava farta del seu marit anava sovint al santuari a demanar a la Mare
de Déu com s’ho podia fer per desfer-se
d’ell. El sagristà es va adonar del fet i un

dia es va amagar darrere la imatge i amb
una veu fineta imitant a la de la Verge li va
aconsellar que alimentés el seu “estimat”
amb cansalada i ous fregits - que en aquell
temps d’austeritat era una menja molt
exquisida-, i així aconseguiria tornar-lo
cec. La dona ho explicà a la veïna que es
compadí del marit i li contà el cas. Aquest,
va aprofitar uns mesos per tenir la panxa
contenta fins estar-ne tip. Aleshores li va
dir a la seva muller que s’havia tornat cec
i decidiren que el dia de l’aplec anirien al
santuari a pregar a la Mare de Déu perquè li tornés la vista. Quan estaven a punt
d’arribar, la dona va intentar empentar el
seu home llençant-lo daltabaix del cingle;
aquest, que n’estava al cas, es retirà i ella
va caure per l’embranzida. El cingle on va
caure realment existeix, i és conegut amb
el nom de “La Trona”.

El llibre, editat per Claret, té 146 pàgines i
es ven a 14 euros.
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Viu cuidant-te

Maduixes i Maduixots

La fruita més apreciada de la primavera
La maduixa silvestre és originària d’Europa, concretament de la regió
dels Alps. El maduixot, considerat una varietat de la maduixa prové
de dues espècies americanes que es van barrejar en arribar a Europa. Sembla ser que el maduixot es va començar a cultivar a França al
segle XV i més tard a Espanya. Durant el segle XIX es van crear nombrosos híbrids, però és en el segle XX quan es produeix l’explotació de
maduixa a gran escala.

PROPIETATS NUTRICIONALS
Les maduixes i els maduixots tenen un
contingut elevat d’aigua i baix en sucres
(fructosa i glucosa), composició que li
proporciona un baix aport calòric. A més,
el seu contingut en fibra ens és interessant.
Però si les maduixes i els maduixots es
diferencien de la resta de fruites és pel
seu contingut en vitamina C, carotenoides i antocians, proporcionant-li color i
potassi, magnesi, fòsfor, iode i calci.
“Les maduixes i els maduixots també contenen diversos àcids orgànics, com l’àcid
cítric, màlic, oxàlic i àcid silicílic, proporcionant-li a aquest fruit efecte antiinflamatori
i anticoagulant.
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Marta Cot

Dietista - Nutricionista
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BENEFICIS DE LA INGESTA DE MADUIXES
Els antocianins que contenen les maduixes i maduixots ens ajuden a:

La vitamina C que contenen les maduixes
i maduixots ens ajuden a:

• Alentir l’envelliment. Conseqüència de
factors com l’estrès, la contaminació
ambiental, el tabaquisme, la sobreexposició ambiental, la ingesta d’aliments
processats grassos, etc.

• Millorar la circulació sanguínia, ja que
ens proporciona força i elasticitat als
vasos sanguinis.

• Prevenir certes mutacions cancerígenes
• Prevenir patologies cardiovasculars i cerebrovasculars

• Millorar l’absorció de ferro, sobretot el
ferro d’origen vegetal (ho hemo), ajudant a prevenir l’anèmia ferropènica,
freqüent sobretot en dones i esportistes.

• Milloren la pell i les articulacions. Ens
estimula la síntesi de col·làgen, proteïna que ens ajuda a mantenir en bon estat la pell i les articulacions.
• Milloren la resistència a les infeccions.
• Assolir els requeriments d’aquesta
vitamina en situacions en què estan
augmentades, embaràs, lactància, tabaquisme, pràctica esportiva intensa,
càncer, sida i patologies inflamatòries
cròniques.

Distribució de tot tipus de fruites i verdures
per a restauració i col·lectivitats

El PREMI del nostre ESFORÇ
és la vostra SATISFACCIÓ!
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L’entrevista

Martí Gironell
Escriptor i periodista

L’escriptor i periodista Martí Gi·
ronell ha guanyat el Premi de les
lletres catalanes Ramon Llull
2018 que atorga l’editorial Pla·
neta per La força d’un destí. Un
llibre que es basa en la història
d’un personatge real, Ceferino
Carrión, que a la dècada dels 50
se’n va a Hollywood per obrir-hi
un restaurant i oferir un gran vi
als seus comensals. La novel·la
ja es pot trobar a les llibreries.

Com vas descobrir a Ceferino Carrión?
A través d’un dinar que va organitzar un
diari en què ens va convidar a diversos
escriptors i ens va posar sobre la taula
una ampolla de Jean Leon i ens van fer
cinc cèntims de la seva història. Em va
tocar i vaig demanar si hi havia algú a la
taula interessat en aquella història. Com
que ningú la va voler, jo m’hi vaig llençar
de cap.
Què et va cridar l’atenció de la seva his·
tòria?
La capacitat de creure en ell mateix, en
els seus somnis i en treballar per fer-los
realitat. Trobo que si tothom s’ho apliqués, ens aniria diferent. Ara, el que és
bàsic és creure-s’ho, si no, malament
rai!
Què podem aprendre de les aventures
de Carrión?
Que has de creure en tu mateix, que has
de tenir capacitat per escoltar, aprendre,
empatitzar, adaptar-te perquè tot t’ajuda
a fer realitat el teu projecte.
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“Hi ha emocions,
històries que no
es poden transmetre
d’una altra manera
que no sigui a través
de la paraula escrita”

La gastronomia té un paper destacat en
el llibre amb l’obertura del restaurant
i l’interès del personatge pel vi, què és
veritat i què és mentida de la vessant
gastronòmica de la història?
Tot és cert! Els plats que cuinaven a La
Scala que majoritàriament eren de cuina mediterrània, italiana i d’influència
gallega, i adaptacions de receptes que
Jean Leon havia tastat a Via Veneto, al
Reno o al Botafumeiro. I sobre el vi, és
la seva vida! Va ser un visionari perquè
va fer arrencar varietats locals per plantar cabernet, chardonay, variants que va
anar a buscar a Bordeus per fer vi de finca, llavors, un concepte nou.
Dos any i mig per escriure aquest lli·
bre ha estat molt per a tu? Com els has
viscut?
Gairebé tres! Déu-n’hi-do! No és fàcil
però m’ho he passat molt bé i aquesta
passió per la història és la que tinc ganes de compartir ara amb els lectors.
Amb quines dificultats t’has trobat a
l’hora d’escriure la història?
Dificultats no però sí que vaig haver de
triar d’entre la quantitat d’anècdotes que
hi havia en la seva vida. I, després, fa respecte saber que hi ha persones molt properes a ell, germans, fills, amics que el
van conèixer i molt, que encara són vius.
Per sort, vaig poder parlar amb ells i contrastar informacions per arribar a dibuixar el perfil, la personalitat, d’un home
fet a si mateix per entendre com es converteix de Ceferino Carrión a Jean Leon.
Què suposa per a tu rebre un Ramon
Llull?
És un reconeixement que em fa molta il·
lusió! És un dels dos grans premis de la
nostra literatura i representa tenir més

visibilitat i una empenta internacional!
Em fa respecte pels autors i autores que
l’han guanyat abans que jo. Espero estar
a l’alçada d’un guardó com el Llull.
Per què creus que és important fomen·
tar la lectura entre els joves?
Perquè és un suport, un mitjà que els pot
aportar un valor afegit als altres que tenen a l’abast. Llegir els incentiva la imaginació, la curiositat, els fa pensar. Ho
veig amb el meu fill de cinc anys i mig.
Juga a videojocs però vol que li expliquis
contes i et demana que l’ajudis a llegir
els que té.

Creus que les noves tecnologies i l’al·
tíssim ritme de vida actual són una
amenaça per l’hàbit de lectura?
No. Però és feina nostra, dels autors,
de no baixar la guàrdia per fer entendre a tothom que no hi ha res que pugui
substituir la literatura. Hi ha emocions,
sensacions, històries que no es poden
transmetre i comunicar d’una altra manera que no sigui a través de la paraula
escrita.

RESTAURANT
LA BRASA DE QUART
M e n ú

i

C a r t a

Carretera de Girona a Quart
A 3 km de Girona centre (Zona La Creueta)
17242 QUART-GIRONA

T. 972 298 034

SOPARS-BALL
DISSABTES NIT
* CAL RESERVAR AMB ANTELACIÓ *

Obert 365 dies a l´any

MENÚ DIARI: 11 E / MENÚ CAP DE SETMANA: 18 E

R E S TA U R A N T

SAGARDOTEGI

Carrer Bonastruc de Porta, 4 · Tel. 972 225 975 · GIRONA
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El racó de l’Acadèmia

Ca l’Isidre, emblema de la ciutat de Barcelona
Ja s’han fet públics els guanyadors
dels Premis Nacionals de Gastro·
nomia 2017 que l’Acadèmia lliurarà
el proper mes de febrer. Per això,
en els següents articles del bloc,
parlarem dels finalistes i dels mo·
tius que els han fet mereixedors de
rebre aquests reconeixements tan
especials.
El primer dels guardonats que vo·
lem mencionar és Isidre Gironès,
que amb més de 60 anys d’experi·
ència en el sector de la restaura·
ció, enguany se li atorga el Premi
Nacional de Gastronomia. L’ACGN
vol distingir la seva contribució a la
gastronomia catalana després de
tota una vida al capdavant de l’em·
blemàtic restaurant Ca l’Isidre.

El restaurant Ca l’Isidre, un referent del
barri del Raval
Tot va començar quan aquest restaurador i apassionat de la gastronomia decideix embarcar-se en obrir un restaurant
al centre de la ciutat comtal. I seguint la
dita que darrere d’un gran home sempre
hi ha una gran dona, funda juntament
amb la seva esposa, Montserrat Salvó, el
restaurant Ca l’Isidre, tot un emblema de
la ciutat.
Aquest temple de la cuina casolana i popular obre les portes l’any 1970 al carrer
de les Flors de Barcelona. Ofereix un espai d’ambient clàssic que compta amb
una destacada col·lecció d’art que guarneix la sala del menjador.
Amb els seus 47 anys de trajectòria, Isidre Gironès ha aconseguit que esdevingui
tot un referent a la ciutat, ja que a través
de la seva carta i les seves parets es pot
llegir la història de la ciutat i l’evolució
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del barri del Raval. Nombroses personalitats de la cultura com Woody Allen, Federico Fellini, Joan Manuel Serrat, Joan
Miró, Modest Cuixart, Giorgio Armani,
Catherine Deneuve etc, així com destacats polítics i empresaris, intel·lectuals i
amants de la bona cuina, han freqüentat
el restaurant.
La seva filla Núria, que va prendre el relleu generacional l’any 2016, ha passat a
formar part de la direcció i va esdevenir la
responsable de la carta de postres, més
tard la sumilleria i, actualment, revisa
tots els departaments amb l’ajut de tot el
seu equip.
Així i tot, es pot veure l’Isidre Gironès cada
matí al mercat de la Boqueria comprant
els productes més frescos que formen
part de la seva proposta gastronòmica en
el receptari tradicional català i la millor
matèria prima.
Bon equilibri entre la cuina i el celler
Els plats que elaboren són una mostra
de la cuina tradicional catalana amb tocs
contemporanis, que es troben, sobretot,
en les tècniques de cocció i manipulació
de productes de primera qualitat. Les seves creacions tenen l‘origen en la cerca
dels millors productes que cada estació
els inspiren per a crear noves receptes.
El celler gaudeix d’una àmplia carta amb
quasi mig miler de referències de vins
clàssics i artesans de petits elaboradors.

Història de Ca l’Isidre
1970: Ca l’Isidre obre les seves portes.
1981: Medalla Turisme de Catalunya.
1984: Premi reconeixement de l’escola de Turisme.
1991: Premi millor restaurant de Barcelona.
1993: Premi confraria Bona taula de la mar.
1994: Medalla al Mèrit Turístic.
1998: Premi Hostelco.
2005: Premi 25 anys Institut Català de la Vinya i el Vi.
2005: Premi Nadal de Gastronomia sumiller de mèrit.
2015: Millor empresari hostaler als Premis Nacionals d’hostaleria.
de la Federació Espanyola d’Hostaleria (FEHR).

CHURCHILL PROMOCIONA EL 2n CONCURS DE CUINA
DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA
1. Dia 18 de maig. Lloc: Escola d’hostaleria
2. Dies 22 i 23 de maig. Lloc. Escola d’hostaleria.
CONCURS CUINA CATSKILL. (És un concurs regional de Catalunya)

Crta. Santa Coloma, 14 | 17180 Vilablareix | GIRONA
Tel. 972 400 870 | Fax 972 401 409 | girotel4@girotel4.com

GIROTEL
EQUIPAMENTS PER A L’HOSTALERIA

EL 9 BURG
COMPLEIX 3 ANYS
El restaurant El 9 Burg està d’aniversari.
Els seus propietaris, l’Aleix Devant i la Judit
Oliveras, ho han celebrat amb família, amics
i clients amb un bon sopar maridatge amb la
bodega Castell de Pujades.
La festa va acabar amb un Mojicava elaborat per
l’Aleix amb mojito i el còctel de cava Ice i amb un
sorteig de regals per a tothom.

Moltes gràcies a tothom
per aquests 3 anys i esperem
fer-ne molts més amb tots vosaltres!

El 9 Burg obre cada dia excepte dilluns i dimarts a la nit.
Ofereix un menú diari de 10 euros i un de cap de setmana per 13 euros.
També tenen menús per a grups adaptats al gust del client i
carta adaptada per a celíacs!

Cada mes, El 9 Burg organitza SOPARS TEMÀTICS

Restaurant & Lounge Bar

c/ Riera de Can Camaret, 3
Pont Major-Girona
T. 972 00 30 20
E-mail: el9burg@gmail.com
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Viatge recomanat

Japó
RECOMANAT PER

Aquell que arriba al Japó per primer cop. Percep de cop la distància
física i cultural que el separa. Un país que desafia el món pel poder
del seus contrastos.
Per un costat, caòtica i innovadora urbs que va sempre més enllà, marcant tendència
entre altres metròpolis cosmopolites. La de trens ultra-ràpids i carrers plens d’edificis,
llums de neó parpellejant, bicicletes i peatons.
És la màquina que impulsa el canvi del país. Per un altre costat la cara més dolça i
tradicional del país. La dels santuaris endinsats a les muntanyes, boscos sagrats, i la
ciutat de les seductores geishes que es deixen veure encara avui pels carrers dels seus
antics barris.

Recomanem:
Una experiència única per endinsar-se en la cultura i tradició més autèntica del
país nipó, és allotjar-se en un Ryokan, enclavats a espectaculars paisatges naturals. Terres de tatami o catifes de palla, portes correderes fetes de paper o shoji,
descansar en un futón, degustar els plats típics elaborats amb un gust exquisit o
gaudir d’un bany termal a un onsen privat. Tot en una atmosfera que desprèn una
tranquil·litat absoluta.

Època recomanada:
PRIMAVERA
La millor època per viatjar al Japó és
a la primavera ja que s’hi gaudeix d’un
clima càlid i a més és quan és l’aconteixement de la FLORACIÓ DELS CI·
RERERS a la zona de Tokio (finals de
març principis d’abril). Esplèndids paisatges i jardins plens del rosat color de
les flors característiques en aquesta
època de l’any.
Així mateix la tardor també es converteix en una època ideal per anar al
Japó, caracteritzat per les agradables
temperatures i pels tons vermellosos
que adquireixen les fulles dels arbres
i que tenyeixen d’uns colors especials.

Experiències de temporada:
Un dels esdeveniments més esperats
al Japó es denomina hanami que es
produeix a finals de març principis del
mes d’abril i consisteix en contemplar
la floració dels cirerers que anuncien
amb les seves flors la fi de l’estació
hivernal i la promesa d’un temps més
càlid i agradable. El començament
d’una nova etapa més bella i fructífera.
Aquest breu espai de temps es converteix en el moment ideal per reunir-se amb familiars i amics fen pícnic a l’ombra dels arbres, rodejats per
un espectacular paisatge ple de flors
blanques, vermelles i violetes.
Alguns dels llocs més populars per
gaudir d’aquest esdeveniments són el
parc Yoyogi a Tokio, el temple Kiyomizudera a Kioto i als jardins del Castell
d’Osaka.
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GUIA GASTRONÒMICA
Restaurant Ca la Maria

T. 972 56 33 82 - 972 54 50 04
c/ Unió, 5
17752 Mollet de Peralada (Girona)
www.restaurantcalamaria.net

Des de 1961 la família Barris és qui regenta el Restaurant
Ca la Maria de Mollet de Peralada. Un restaurant on podreu
degustar-hi plats típics de la cuina empordanesa, com ara
els “platillos” i rostits, i que aposta per la recuperació de
plats que estan desapareixent com ara el cap i pota, la
tripa de bacallà, els guisats de Festa Major, les pomes de
“Relleno”, unes delicioses postres casolanes.

Kroker’s
T. 972 22 51 30
Crta. Sant Gregori, 14
17004 Girona (Cinemes OCINE 3D)
krokersgirona@gmail.com
www.krokersgirona.com

Kroker’s, és la pizzeria de Girona! Pizzeria, pasta,
plats combinats, entrepans, amanides, complements. Sempre estem incorporant noves pizzes!
Tenim terrassa amb televisió exterior i amplis
aparcaments. Estem a tocar els cinemes Oscar.
FEM UNA PIZZA?

Restaurant Aiguaviva

T. 972 394 221
Crta. Girona a Santa Coloma de
Farners, s/n - Aiguaviva (Girona)
barrestaurantaiguaviva@gmail.com
Dilluns tancat

El menú de migdia, a 12 E, és una varietat de plats a la
carta, d’entre els quals cal recomanar els cargols, que
són excel·lents, i els calamars a la romana. El bacallà
és una de les especialitats així com els arrossos.
De dimarts a divendres menú migdia a 12 euros
i carta. Caps de setmana i festius carta

Siloc

T. 972 468 481
Crta. dels Àngels, km 0,2
La Creueta (Girona)
info@restaurantsiloc.com
www.restaurantsiloc.com

Situat al peu dels Àngels, és una masia del segle xvii
amb uns jardins excepcionals i un mirador sobre la
ciutat de Girona. Menú diari a 16,50 euros i un altre, a
24,00 E IVA inclòs. Els caps de setmana, menú a 26,50
E i cada dia, una extensa carta amb plats segons la
temporada. A part dels seus menús, també preparen
menús per al vostre casament, aniversari, per dinars
o sopars d’empresa i per a grups adaptats al vostre
pressupost.
Obert de dijous a dilluns migdia de 13 a 16 hores
i de dijous a dissabte nit de 20,30 a 23 hores
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GUIA GASTRONÒMICA
Noray

Hotel Port Salins
T. 902 454 700 - 972 456 047
Av. Fages de Climent, 10-15
Empuriabrava (Girona)
info@hotelportsalins.com
www.hotelportsalins.com

Una cuina pròpia, de la terra, de temporada. Mediterrània.
Oferim una carta elaborada acuradament que introdueix els productes quan estan en el seu moment òptim.
Un ambient agradable i tranquil, on pot gaudir d’una
gran vetllada a la vora del canal més ample d’Empuriabrava.
El nostre objectiu: la seva satisfacció.

Marisqueria Can Blanco

T. 972 17 21 46 - 972 17 05 21
Av. França, 13
Sant Julià de Ramis (Girona)
jblanco@marisqueriabla
www.marisqueriablanco.com

Mariscades, peixos al forn, graellades de peix, arrossos, combinats de peix i marisc.
Menú per a colles a partir de 18 €, possibilitat de sala
per a ballar, salons per a comunions, banquets, aniversaris o reunions d’empresa.
Menú diari a 10 €
Menú de clova a 40 € amb tot inclòs. Servei de mariscades a domicili. Capacitat fins a 80 persones.

La Taverna de l’Abat

T. 972 219 704
Pl. Santa Llúcia, 6 - Girona
info@latavernadelabat.com
www.latavernadelabat.com

Situat en ple barri vell gironí, a tocar de l’Abadia de Sant
Pere de Galligants.
Cuina casolana, amb uns tocs de modernitat molt personal.
Menú diari a 12 € tot inclòs, menú cap de setmana al
migdia a 13,50 € beguda a part, menús per a colles, ambient privat per encàrrec.
Especialitats: Calamars farcits amb salsa de civet, bacallà, guisats.

Can Mià

T. 972 594 246
Palol de Revardit (Girona)
www.peremia.com

Criança pròpia de les aus a l’entorn del restaurant.
Plats casolans.
La cuina del xup-xup.
El rei dels rostits.
Parc amb més de 3.000 aus a plena natura.
Obert al migdia de dimecres a diumenge.

Cada divendres de 13:30 a 14 h

“Converses gastronòmiques amb Paco Baso”
Freqüència Girona 89.9 FM | Freqüència Figueres-La Jonquera 87.8 FM | Freqüència Puigcerdà 92 FM
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