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EDITORIAL

Paco Baso, Director de Girona Gastronòmica
pacobaso@gmail.com

Les tapes
Les tapes sempre han estat reconegudes a Espanya,
però a Catalunya, quan feies el vermut, com a molt, et
posaven unes olives o unes xips.
Recordo els calamars a la romana del Boira de Girona,
de l’Escon de Llambilles, de la masia Vora l’Estany de
Banyoles i poca cosa més. També recordo algunes tapes
d’escopinyes però no gaire res més.
En canvi, anaves a Andalusia i et posaven, gratuïtament,
una tapa, d’entre una gran varietat. A Castella, ja
les pagaves. Al País Basc, ja era que per cada tapa,
t’imputaven un escuradents i a Galícia, també eren de
pagament.
He estat, durant tres dies, voltant per la Ruta de Tapes de
Roses. És el segon any que ho faig i la veritat és que haig
de felicitar al gruix dels bars, cafeteries i restaurants
participants perquè, per dos euros i mig, t’oferien tapa i
beguda. A cada lloc, podies fer una veritable degustació
de tapes amb disseny, clàssiques i algunes amb molta
imaginació.
A partir d’aquesta experiència, crec que seria bo que ens
acostuméssim, no només a una setmana de tapes, sinó
que sempre poguéssim anar a fer el vermut de cervesa,

vi, refrescos o vermut clàssic i acompanyar-lo amb
tapes. Això donaria més vida a l’hostaleria.
Per mi, la tapa no s’ha de prendre necessàriament
abans de dinar sinó que es pot fer a qualsevol hora. És
una petita mostra d’alguns dels plats que ens pot oferir
l’establiment, a mode de mini menú degustació. Aquest
menú no deixa de ser un conjunt de plats diferents
amb uns aperitius, uns plats centrals de peix o carn i
unes postres que ens dona una idea de la cuina i dels
productes del restaurant en qüestió.
Fa uns anys, ja hi havia diferents restaurants que oferien
tapes. No sé si en recordeu alguns, com Can Tura de
Sant Aniol de Finestres o Can Mià de Palol de Rebardit i,
segurament, molt d’altres.
A Girona, Sant Feliu de Guíxols, Lloret de Mar, Blanes,
Olot i en altres poblacions gironines també hi ha
establiments experts en promoure les tapes. I ho
podríem fer durant tot l’any.
Des d’aquest editorial, reivindico la tapa amb idea, amb
imaginació i amb innovació com a promoció dels plats
dels nostres restaurants.
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MENJA’T EL CINE

Pitu Anaya, Periodista

Frankie and Johnny

SINOPSI: Johnny s’adona que té una
vocació amagada, la de cuiner. Un mal
moment a la vida l’ha portat a entrar
a la presó i, en sortir-ne, comença a
treballar de cuiner en una cafeteria d’un
barri de Nova York. Allà hi treballa la
Frankie, una dona que marca distàncies
amb els homes i que no ha tingut mai
sort en l’amor. Entre tots dos, sorgirà
alguna cosa...

CRÈDITS: País: Estats Units | Estrena: 1991 | Director: Garry Marshall | Guió:
Terrence McNally | Fotografia: Dante Spinotti | Durada: 117 minuts | Repartiment:
Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Hector Elizondo, Kate Nelligan.

Cafè de Manhattan amb pastes
Rodada un any després del gran èxit de Gary Marshall “Pretty woman”, no va aconseguir el mateix èxit econòmic
però sí el favor de la crítica que la va qualificar com una pel·lícula molt adulta i realista, cosa que no va fer amb
l’anterior. Potser perquè tracta la història de dos perdedors que busquen una altra oportunitat per viure la vida
que han somiat.
Aquesta era la segona vegada que els protagonistes treballaven junts, la primera va ser l’any 1983 amb “Scarface” titulada al nostre país com a “El precio del poder”. Es fa estrany que tots dos actors, Al Pacino i Pfeiffer no
connectessin amb els espectadors tot i que, a la pel·lícula, estan molt creïbles en el seu treball. És un drama molt
adult, ben resolt i amb un actor que repetia amb el director, es tracta d’Hector Elizondo. A la pel·lícula “Pretty
woman”, era el director de l’hotel on fa l’estada Richard Gere, i en aquesta és el propietari de la cafeteria bar.
És curiós que les dues pel·lícules portin el títol d’una cançó. El guió d’aquesta és una adaptació teatral de l’any
1987 que van interpretar Kathy Bates i Kenneth Welsh. A l’obra, tota l’acció succeeix en un cafè i només hi ha
dos personatges.
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Rafel Nadal

Premi de les Lletres Catalanes

Ramon Llull 2019

“El viatge del protagonista a la recerca
dels seus orígens i la història extraordinària
d’un amor secret, prohibit, en plena postguerra.»
«Una novel·la basada en una història real:
l’epopeia d’un grup de mariners italians que el 1944
es refugiaran a Caldes de Malavella.»

El fill de l’italià narra una doble odissea, l’odissea dels mariners que intenten tornar a casa i emprenen un
viatge que de vegades sembla no tenir final, i l’odissea d’en Mateu, que també emprèn un viatge, en el seu cas
per retrobar el seu pare i a través d’ell els seus orígens i la seva identitat.

És un relat de postguerra, amor, tendresa i un punt d’intriga que va començar a prendre forma per casualitat.
En un club de lectura de Caldes de Malavella, se’m va acostar un senyor i em va dir que, allà on acabava
La maledicció dels Palmisano, la història continuava al seu poble. Així és com, parlant cada vegada amb
més testimonis d’aquell episodi, vaig anar descobrint aquests fets de la Segona Guerra Mundial, fins que vaig
conèixer el que n’acabaria essent el protagonista.
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EL REBOST NUTRICIONAL

Dra. Anna Costa Corredor, nutricionista

“Estar a dieta” permanent, o bé seria millor
canviar hàbits alimentaris?
De primeres, per la gran majoria de
la població que pateix un excés de
pes, posar-se en mans d’un/a dietista-nutricionista pot significar “posar-se a dieta”; traient això i allò altre de l’alimentació, havent de menjar bullit, amanides verdes i tot a la
planxa; i passar molta gana. Perquè
es pensa que, com més tanquem la
boca, i menys hi entri, més ràpid ens
“aprimarem” (i compte, no és el mateix disminuir grassa corporal que
baixar kg a la bàscula).
Doncs bé! La sorpresa ve quan, al final de la primera visita clínica, el/la
dietista-nutricionista li diu al/la pacient que ara li tocarà menjar més: en
quantitat (perquè està menjant racions massa petites) i en qualitat (cal
que incorpori aliments que s’ha estat
“autoprohibint”, pensant que l’”engreixen molt”). I, a sobre, està aprenent un munt de coses sobre els beneficis (i els perjudicis) de consumir
determinats aliments i/o productes
alimentaris; té unes nocions de com
el cos respon als components dels
aliments, aprèn a llegir més críticament les etiquetes dels productes
envasats, prova noves tècniques culinàries que fan que els plats siguin
gustosos i, a sobre, destinant menys
temps a la cuina. I sap ara que, molts
mites i falses creences alimentàries
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que ha estat anys creient-se no tenen ni una base científica. Ha iniciat
un procés de canvi d’hàbits, entenent
el perquè és necessari realitzar-lo,
cada dia es troba molt millor, tant a
nivell físic com emocional. I això, per
si sol, ja compensa molt.
I, allò a què donava tanta importància (de com es movia la bàscula),
també dona bons resultats. Ara, fora
de passar gana, per contra, li costa
acabar-se les racions pautades, i
observa com va perdent grassa i va
guanyant massa muscular.
Llavors, ull!, un/a s’acaba finalment
preguntant què ha estat fent durant
molts anys, seguint ara una dieta
detox, ara una altra amb substitut
d’àpats, després una hiperproteica,
i després una crema-grassa; i con-

tinuant... Per què no anava abans a
visitar un/a dietista-nutricionista?
A vosaltres, lectors, us volem donar
una primícia: des de NUTRIESCOLA
- Escola de Nutrició i Dietètica comencem a oferir el servei de NUTRICIONISTA ONLINE. Tot allò que fem
presencialment a NUTRICLÍNICA ara
també ho pots tenir des de casa, mitjançant videoconferència i mailing.
Us animem a que feu una ullada al
nostre web www.nutriescola.cat.

Nutriclínica Doctora Costa
Col. núm. CAT000418
info@nutriclinica.es · www.nutriclinica.es

A la nostra consulta trobareu un servei veterinari de proximitat
per als vostres animals, on la nostra prioritat és la salut i, sobretot,
el seu benestar. La nostra feina és la nostra passió i creiem
que estimar el que fem és imprescindible.
Obert: dilluns, dimecres i divendres de 10 a 18 h
Dimarts i dijous: de 16 a 20 h
Dissabte de 10 a 13 h

Av. Lluís Pericot, 72
Dins la botiga “El Món del Gos”
Tel. 682 724 061
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LA SALSA

Toni Vallory, President de Girona Bons Fogons

Judici i gastronomia
Portem moltes setmanes d’aquest vergonyós judici que estan patint els nostres representants electes –i per tant, el
patim tots i cadascú dels qui anem a votar en cada convocatòria d’eleccions– i, en seure davant l’ordinador a escriure
l’article compromès amb Girona Gastronòmica, no soc capaç de desconnectar de tots i cadascun dels abusos diaris
a què ens sotmeten els diferents sistemes de poder, hereus directes del franquisme, i no em surt cap pensament
gastronòmic més enllà de trencar ous per a fer truites, fer botifarres, pensar en “quins pebrots...” i envoltar-me
mentalment, de manera gairebé malaltissa, d’aliments de color groc-llimona llibertat, groc-cúrcuma denúncia o
groc-pebrot reivindicació.
Permeteu-me, doncs, que aquest cop em prengui la llibertat de saltar-me els apunts gastronòmics pel que crec que
és un deure que tenim i exercitem poc: denunciar tant com ens sigui possible, sense complexos, allí on puguem i tant
com ens ho permetin, que a Catalunya estem vivint una repugnant repressió per part d’aquests hereus directes del
franquisme –ara ja sense caretes– com són la cúpula del poder judicial (que, per cert, tinc clar que mai més podré
tornar a creure en ell), el poder dels resclosits poltroneros venuts –o comprats– que formen part de les cúpules dels
partits polítics espanyols, com també aquells qui els mouen el fil de titelles des de fa molt més de mig segle que són
els bancs –amb La Caixa al capdavant– de la mà amb la majoria de les empreses de l’IBEX.
No, no m’he tornat antisistema de la nit al dia, tot i que m’hi reconec una mica. Senzillament és que no puc més.
Ens hem de posar tots d’acord en plantar cara a aquestes violacions que patim dia rere dia per part d’aquest règim
dictatorial que ens tracta com a una colònia, ens veu com indígenes folklòrics, éssers inferiors no dignes del “talante,
porte y virilidad de testosterona” dels guerrers de Castella. Si no ho denunciem amb veu molt alta, cada dia, no ens
en sortirem.
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PERFIL D’HOME

Rafel Nadal,
escriptor i periodista
Nascut el 1954 a Girona, Rafel Nadal té una llarga trajectòria com a
periodista. Ha treballat en mitjans com El Periódico de Catalunya o
El País i ha estat corresponsal a París pel diari Catalunya Express.
La seva faceta com a escriptor l’ha portat a endur-se diversos
reconeixements. Després de guanyar el premi Josep Pla per Quan
érem feliços (2012), ara es presenta amb El fill de l’italià, premi
Ramon Llull 2019.
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“Els cuiners de gran
renom han dignificat
molt l’ofici”

PERFIL D’HOME

La teva faceta de periodista t’ha
servit per ser escriptor?
Sí, perquè t’ajuda a investigar, a
parlar amb la gent. A acostart’hi a poc a poc, a tenir paciència
i a entendre’ls. Ara em sento
més escriptor però la vessant de
periodista la portes sempre a la
sang.
Quin va ser el teu primer llibre?

Els mandarins (2011), uns retrats
de gent del món de la cultura,
de la política, i de la societat, en
general. Gent que havia conegut
fent de periodista però dels quals en
presentava una mica la cara oculta.
Va funcionar molt bé.
Al cap d’un any, va arribar Quan
érem feliços.
Sí. Amb l’excusa de la família volia
explicar la vida a la postguerra
tardana en una ciutat de províncies,
que en dèiem abans, i en una
classes social, la meva, que era la
petita burgesia de províncies. El
següent llibre va ser Quan en dèiem
xampany” (2013), que era la història
del besavi que va emigrar a França
amb 16 anys i va acabar-hi muntant
una fàbrica de taps de suro, a Reims.
Se situava, la meitat a França i la
meitat a Cassà de la Selva. I era la
història d’aquella generació de finals
del 19 que va ser pionera i capaç de
crear una vegada i una altra.

Quin va ser el següent llibre?

La maledicció dels Palmisano (2015).
Amb aquest llibre, me’n vaig anar a
Italià, entre la primera i la segona
guerra mundial perquè volia que
el lector llegís la novel·la amb més
objectivitat. Vaig pensar que si la
portava aquí, els lectors prendrien
partit. Ha estat un èxit internacional,
traduïda a 22 llengües, ara acabarà
de sortir en els últims països, a
Turquia, Rússia, Xina, Macedònia...
Després, va arribar La senyora
Stendhal (2017), que també ha anat
molt bé. Un llibre sobre la nostra
postguerra, ambientat a Girona, a la
plaça Sant Pere.
Els teus llibres, pels gironins,
tenen molta importància perquè se
situen aquí
Sí, la gent s’hi identifica, hi llegeix
la seva vida perquè tothom hi troba
llocs, espais, persones que coneix...
Tot i que, després voltant per
Catalunya i per fora de Catalunya,
t’adones que també funciona. Al
final si parles de la Rambla o de
la catedral, el lector de Reus o de
Vic o de Logronyo també té la seva
catedral i tothom acaba trobant-t’hi
referències.
El teu últim llibre neix a Caldes de
Malavella.
Sí, a Caldes, un dia que estava fent
una presentació, precisament de

La maledicció dels Palmisano, es
va aixecar el jutge de pau de Caldes
i em va dir si voldria conèixer la
història de 1.000 mariners italians
que es van refugiar a Caldes durant
la segona guerra mundial. M’ho
va explicar i, després d’un parell
de dies de xerrar, em va presentar
una persona que, de gran, havia
començat a buscar el seu pare que
era un d’aquests 1.000 mariners
italians. El llibre és la història d’en
Mateu, un nen que neix a la casa
més pobre de Caldes, el petit de
5 germans. A ell no li agrada la
misèria, ni la violència de casa i se
sent diferent. El que li preocupa
és fer-se un futur i deixar aquella
casa miserable. Quan és més gran
i es casa, la seva dona, un dia, li
porta una foto en què hi apareix un
noi clavat a ell. Aquesta foto queda
abandonada 30 anys fins el 2003
quan enterren la mare d’en Mateu
i aleshores és quan ell comença a
buscar el seu pare. El llibre és la
història de com en Mateu segueix
la pista d’aquesta foto que ens
porta a aquests 1.000 mariners que
resulten ser els supervivents del
vaixell insígnia de la flota italiana. De
2.200 tripulants que hi anaven, van
morir-ne 1.600 i en van sobreviure
600 que es van llançar a l’aigua,
més els 400 que, a partir d’una altra
peripècia, venen a parar a Caldes. El
llibre està basat en fets reals però
és una novel·la i és de ficció.
w w w. g i rona ga stronom i ca . cat | 13

PERFIL D’HOME
T’agradaria que un llibre teu es
passés al cinema?
Sempre fa il·lusió. N’hem parlat
però el cinema s’ha tornat molt car,
especialment, després de la crisi.
Quan hi ha hagut algun intent, al
final no ha acabat de reeixir.
Passem a la vessant gastronòmica,
vi o cava?
Depèn. M’agrada més el vi però
m’agrada molt el cava fora dels
àpats. Per exemple, fent una copeta
amb unes cloïsses abans de dinar.
Cuina clàssica o cuina moderna?
Triaria un dels cuiners moderns,
com els germans Roca, que valoren
la cuina i la tradició.
Saps cuinar?
Molt poc. Faig macarrons, verdura
i escudella. M’agrada molt menjar,
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experimentar amb el menjar, però
també l’arròs a la cassola, els fideus
a la cassola. Per exemple, m’agrada
molt anar al Motel, a Figueres,
perquè encara manté molt una cuina
de temporada, molt de producte:
bolets, bon peix...

enciam embossat o ple d’aigua, sinó
amb una bona ceba de Figueres i, a
l’hivern, una mica de bròquil o bitxo
confitat. Igual que amb la fruita.
M’agrada menjar bé, producte de
proximitat, bona companyia i una
bona conversa al voltant de la taula.

Carn o peix?

Els grans restaurants cuiden molt
aquests aspectes.

Si el peix és acabat de pescar i de la
zona, una bona escórpora, a vegades
bullida, és com una llagosta.
M’agrada molt el sard, a la brasa. O
un bon peix al forn, com un llobarro.
T’agrada el menjar vegetarià?
M’agrada molt però no soc militant.
Ja m’agrada menjar un bon tros
de carn quan és bona. La verdura
m’agrada molt però en trobes molt
poca de bona. No és fàcil trobar un
restaurant amb patata i mongeta
tendra de temporada al menú o
amanides que no siguin amb aquest

Els cuiners de gran renom han
dignificat molt l’ofici. I jo hi estic molt
a favor. Han ajudat molt a fer escola,
a fer de professors. Han dignificat no
només la cuina sinó també la sala,
la figura del maître, del sommelier.
Ara falta que, en el dia a dia, hi hagi
més producte de qualitat ja que,
tenint-lo tan a prop, no ho sabem
acabar de fer bé.

Clàssics amb història

RESTAURANT

“C U I NA SEN SE I N V E N T S”

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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MOSSEGADES

Vins i caves Perelada &
Chivite
El Recinte Modernista de Sant Pau va
acollir als quasi 1.000 professionals del
món de la restauració i la distribució que
van assistir a la presentació dels vins,
caves, destil·lats i productes d’alimentació premium que conformen la cartera
de productes de Perelada & Chivite i de
Perelada Comercial.
Els assistents van poder tastar les més
de 200 referències entre productes
propis i representats guiats pels seus
enòlegs: vins i caves de les principals
denominacions d’origen i indicacions geogràfiques protegides que s’elaboren a
Espanya i de grans marques del món. La
novetat eren els vins dels cellers Gran
Feudo, Viña Salceda i Chivite, que des
d’octubre de 2017 són propietat del grup.

Tossa Font de Llum
Tossa Font de Llum és una innovadora proposta visual projectada a les muralles de Tossa de Mar, una de les poblacions més emblemàtiques de la Costa Brava. Basada en la llegenda local de “El llibre de Tossa”, de Josep de
Palau, la representació mostra la història del municipi a través de diferents temàtiques. El projecte podrà contemplar-se des de la platja i el passeig de Tossa de
Mar mitjançant la composició d’un mapping i espectaculars efectes de llum i so a
les imponents muralles que protegeixen la zona amb més encant de Tossa de Mar.
La iniciativa serà projectada durant els mesos d’abril i maig a diferents sessions en
cap de setmana, amb temàtiques diferents. Cada nit es realitzaran 2 sessions en 4
idiomes (català, castellà, francès i anglès). Durant la narrativa de la primera part
de l’espectacle s’explicarà en veu en off la llegenda del llibre de Josep de Palau,
que explica que el Senyor va aconseguir la perfecció amb Tossa de Mar.
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CUINES DEL MÓN

Jaume Fàbrega, Autor de l’enciclopèdia de la gastronomia

Àfrica Subsahariana
Quan parlem de l’Àfrica subsahariana ens referim a la part que geogràficament es troba sota el desert
del Sàhara, el més gran del món,
corresponent doncs al que se’n deia
l’Àfrica negra, per contraposició al
Magrib i Egipte, que inclou la part
més substancial del continent. És
una zona que ha posseït civilitzacions autòctones ben brillants –com la
de Benin–, però que, històricament,
va ser desestructurada per la irrupció del colonialisme europeu –que va
trossejar el continent en estats del
tot artificials– i el crim de l ‘esclavitud, practicat a l’uníson per islàmics
i cristians.
La cuina de l’Àfrica subsahariana,
doncs, es defineix, d’una banda, a
través dels influxos climàtics –es
tracta de climes tropicals i de sabana, però també en progressiva desertització, com el Sahel, fins a un
clima de tipus mediterrani al sud del
continent–, de les rutes del comerç
i l’esclavitud, la influència religio-

sa –animista, islàmica i cristiana– i
un clar rerefons colonial –britànic,
francès, portuguès, alemany, neerlandès...
El nord-est d’Africà inclou Egipte –
que, no obstant, situem dins la regió
del nord i del Magrib–, Eritrea –recentment independitzada–, Djibouti,
Sudan i Etiòpia. Es tracta d’una regió
d’una forta empremta històrica i fins
religiosa, ja que inclou els primitius
cristians, jueus –els falaixes–, islàmics i també animistes.
L’Àfrica occidental inclou el primer
estat negre de l’època moderna,
Libèria, a més de Ghana, Guinea,
Guinea Bissau, Sierra Leone, Costa
d’Ivori, Togo, Benín, Nigèria, Níger,
Burkina, Mali, Mauritània, Senegal i
Gàmbia –punt principal d’emigració
cap a Catalunya–. Són països que, a
part de les llengües pròpies, mantenen l’influx lingüístic colonial a
través de l’anglès, el francès i el portuguès. Produeixen de cafè, cacau i
peix.

L’Àfrica central té el Congo com a riu
principal i és coberta per la selva tropical. Espanyols i portuguesos hi van
deixar la seva empremta i, especialment, la del comerç d’esclaus. Els
francesos i belgues el francès. Els
estats fruit de la descolonització són
Txad, Camerun, Guinea Equatorial,
Saô Tomé i Príncipe, Gabon, Congo,
Zaire i República Centrafricana.
L’Àfrica centre-oriental inclou sabanes i praderies, així com el llac Victòria, el més gran d’Àfrica. L’anglès
hi és la llengua dominant, cohabitant
amb el vigorós suahili, que funciona
també de lingua franca, al costat del
bemba, el kinyarwanda, el nyanja i el
francès colonial. Hi trobem Uganda,
Ruanda, Kenya, Burundi, Zàmbia,
Tanzània i Malawi.
El sud d’Àfrica inclou Namíbia –independitzada de la República de
Sud-àfrica el 1990, Angola, Zimbabwe, Moçambic, Swaziland i Lesotho–. El nord és de clima tropical
i el sud de clima temperat, de tipus
mediterrani –com es pot veure en la
producció de vins–. Són zones d’influx portuguès, britànic i neerlandès.
Cap a l’est s’hi noten les influències
àrabs i índies.
La cuina africana de diari es basa en
un plat únic i, segons la religió (els
islàmics tenen prohibit l’alcohol,

Jaume Fàbrega (Associació d’Escriptors
en Llengua Catalana)
Jaume Fàbrega
Jaume Fàbrega
Bona Vida
Gastronomia Catalana
Catalan Cooking
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ropa, com també, en algun cas, van
fer el camí d’Amèrica seguint l infame camí de l’esclavitud.
La cuina africana –com la d’arreu– té
una clara divisió de gènere. L’home
es dedica a la cacera o a la ramaderia; la dona a l’agricultura i a la
cuina. L’home només cuina en casos
excepcionals, d’una manera ritual
(plats fets a l’aire lliure amb llenya).
Als mercats també hi ha aquesta
divisió. Els carnissers només són
homes; en canvi, les dones ajuden
sovint l’economia domèstica venent
verdures i fruites, així com espècies
(nou moscada, clavell, cúrcuma, bitxos, etc.). Els qui elaboren te, cafè o
altres begudes també solen ser els
homes. Als mercats, les dones solen elaborar bunyols, fregits i altres
plats.
però no els animistes o els cristians) es beu aiguardent de palma o
altres alcohols, o bé tes diversos, refrescos, etc. Altrament, nombrosos
tabús de caire religiós o ancestral
afecten al consum de certs aliments;
igualment, és notòria la presència
d’una cuina sagrada, per als déus.
Aquest plat únic, segons la zona, es
basa en l’arròs, el mill, tubercles
(com la iuca, el nyame o nyam, la malanga...), llegums i verdures i, si se’n
disposa, peix (a vegades sec o fumat),
carn (pollastre, xai i fins animals de
caça autòctons) –entesa més com
a condiment que com a aliment– i
fruita. És una cuina condimentada,
que pot assolir gustos tan deliciosos
com inoblidables. El piripiri (bitxo,
nom emprat a Portugal, ja que els
portuguesos el van dur a Àfrica) és
d’ús universal, així com l’oli de palma i, curiosament, els cubets de
brou concentrat, sobretot en la cuina
urbana, així com el gingebre i herbes
diverses. Hi són presents els plàtans
de fregir o verds, el blat de moro, la
ceba, l’all, el tomàquet, els cacauets
(per a salses), l’ocra o gombó, l’alvocat, l’albergínia, els espinacs, carbassons i carbasses, les patates, el
coco, la guanàbana, la papaia, la pinya americana, el boniato, les fulles
de mandioca, el baobab.
Alguns
productes
procedeixen
d’Amèrica i d’Europa, i s’hi han aclimatat molt bé, i d’altres, inequívocament africans, a causa dels corrents
migratoris, ja es poden trobar a Eu-

Dones i nenes es passen tot el dia arreplegant llenya, aigua i processant i
molent els menjars: la iuca i mandioca els cereals com el mill, normalment utilitzant uns característics
morters i una gran mà de morter o
pal, ja que aquesta tasca es fa dempeus.
Es menja asseguts a terra, normalment utilitzant un sol recipient amb
el menjar comunitari –aquest sistema el comparteixen els magrebins
islàmics i les tribus subsaharianes,
en el cas dels cereals i cuscús, l’arròs, les carns rostides, sense utilitzar ni plats ni coberts, repartint
trossos de carn, als quals també s’hi
atreveixen els nens–. Per a les sopes
se solen utilitzar bols. Les classes
mitjanes i dominants urbanes mengen a la manera europea, amb taula,
cadires i els coberts habituals.

Pollastre amb salsa
Moamba

La Moamba (Congo), Muamba
(Angola), etc. és un pollastre
guisat que admet moltes fórmules
casolanes. Aquesta és del Congo.
La moamba és un puré de nou
de palma que es pot trobar ja
preparada a les botigues de
productes africans. És un plat
deliciós, que també es fa a
Portugal (Moamba de galinha).
Ingredients:
- 1 pollastre
- 1 ceba mitjana
- 1 cabeça d’alls
- 1 fulla de llorer
- 1 tros d’api
- Pebre, sal, nou moscada
- 2 gots de moamba
Elaboració:
Talleu el pollastre a trossos menuts.
Poseu una cassola al foc amb oli i
feu-los sofregir. Afegiu-hi la ceba
picada, els alls picats, el llorer,
sal, nou moscada. Acabeu-ho de
fer sofregir tot junt. Al cap d’uns
cinc minuts de continuar la cocció,

remenant-ho, hi afegiu el brou i la
moamba i ho acabeu de fer coure,
fins que la salsa s’hagi reduït.
Notes
Ho podeu servir amb algun
acompanyament: arròs blanc,
plàtans fregits, fufú de plàtan.
També s’hi pot afegir, al moment
de posar el pollastre a la cassola,
o un cop aquest ja ros, tomàquets,
albergínies vermelles (varietat
africana) o un parell de clavells
(Angola). En aquest cas recorda el
nostre Pollastre amb samfaina.
El mateix plat es pot fer amb gallina,
coent-ho més temps.
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Neix l’Associació de

Professionals de Sala de Girona
per defensar els interessos del col·lectiu

L’Associació de
Professional s
de Sala de Girona és una entitat sense ànim de lucre constituïda
el 18 de setembre de 2018, d’acord
amb el que estableix el Codi Civil de
Catalunya i la Llei orgànica reguladora del dret d’associació, amb la
finalitat de promocionar i defensar
el prestigi de la professió dels professionals de sala de les comarques
gironines.
Està dirigida a totes aquelles persones físiques i jurídiques relacionades amb el món de l’hostaleria i, en
concret, als professionals de sala,
amb la finalitat d’ostentar la representació d’aquells professionals de
les comarques gironines davant els
organismes competents a fi i efecte
d’assessorar, col·laborar i fer totes aquelles gestions relacionades
amb les finalitats amb les quals s’ha
constituït l’associació.
Aquesta associació no vol ser una
organització empresarial ja que no
té cap ànim de lucre, sinó que pretén

fomentar la unió de tots els professionals de sala per tal de defensar
i promocionar les característiques
pròpies dels professionals d’aquesta
àrea de l’hostaleria, proposant, promovent i estimulant la seva preparació i donant suport a totes aquelles
persones que s’estiguin formant o
hagin acabat la seva formació, especialment a les Escoles d’Hostaleria.

L’Associació de Professionals de
Sala de Girona vol oferir assessorament tècnic a totes aquelles activitats relacionades amb la professió
per tal de proporcionar els elements
necessaris per una formació continuada a tots els professionals mitjançant l’organització de conferències, cursets de formació i reciclatge,
tallers, monogràfics i tastos, dirigits
específicament als professionals
de sala. Així mateix, es facilitarà
l’aprenentatge d’idiomes mitjançant
col·laboracions amb les Escoles Oficials i acadèmies. També s’ha creat
una borsa de treball per als professionals del sector, amb la voluntat de
fer de mitjancers entre les empreses
i els professionals de sala.
L’Associació està presidida per Lluís
Coll, Toni Gerez n’és el vicepresident,
Laura Tejero, la secretària, Èric Oliu,
el tresorer i Àngel Vilanova, Joan
Manté, Joan Morillo i Berenguer Grífuls, els vocals.
Més informació a:
www.professionalsdesala.com
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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

UNA EXPERIÈNCIA

Isabel Rocatti, Actriu i Terapeuta Gestalt

Teràpia Gestalt a Girona
Els últims anys, he estat compaginant el meu ofici d’actriu, al que em dedico ja fa més de 40 anys, amb la Formació
com a Terapeuta Gestalt durant 4 anys a l’Escola de l’Ésser a Barcelona. Aquí hi he practicat també durant 3 anys
Teatre Gestalt amb l’Oriol Colomer i segueixo fent-t’hi Atenció Creativa des de fa 4, amb el Mestre en Meditació,
Xavier Puigdevall, creador, junt amb Empar Fresquet de l’Escola de l’Ésser. I, en tots aquests anys, he profunditzat
en el meu propi procés terapèutic i he experimentat com de sanador i saludable és. Soc titulada en Teràpia Gestalt
per l’Escola de l’Ésser, dins l’Associació Espanyola de Teràpia Gestalt (AEGT).

Què és la teràpia Gestalt?
Provinent de la Psicologia Gestalt és una teràpia humanista i holística que s’enfoca en el present –en l’ara
i l’aquí– i en “l’adonar-se”, en la presa de consciència.

Què significa això?

cació. De fet, respectem i no interferim en els processos
mèdics dels clients en cas que estiguin seguint qualsevol
protocol per una malaltia concreta. La teràpia fa incís en
l’actitud, la integració i la responsabilitat d’allò que pensem, sentim i fem aquí i ara. L’enfocament pot ser sistèmic o familiar, individual, de parella, infantil...

La Teràpia estè orientada al desenvolupament del potencial saludable i creatiu que és tot ésser humà. Orientada a recuperar la salut natural del nostre organisme. I
entenem la salut com un funcionament equilibrat de la
nostra ment, les nostres emocions i les nostres accions.
Així, és una Teràpia orientada cap a la integració, cap a
l’equilibri en la relació amb nosaltres mateixos i amb el
nostre entorn.

A qui va dirigida?
L’enfocament gestàltic és molt útil, tant si vols tractar un
assumpte concret, com si et planteges un procés més
introspectiu sobre la teva personalitat. Per tant, com a
terapeuta, atenc tot tipus de persones adultes que volen resoldre algun aspecte de la seva vida que els causa
malestar o algun tipus de patiment. No actuem com a
metges o psicòlegs clínics que observen una malaltia i
donen una medicació. No receptem cap mena de medi-
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Jo ofereixo teràpia individual. Aquí a Girona, estic a l’Espai Creix situat al C/Migdia, 40. Una sala íntima i còmoda
que comparteixo amb altres professionals de la salut.

En ple barri vell gironí · En una antiga abadia
Obert cada dia migdia i nit - Dilluns i dimarts tancat

MENÚ DIARI i CARTA D’ESPECIALITATS
Terrassa exterior oberta

Carrer Santa Llúcia, 6 - Girona - Tel. 972 219 704

L A R E C E P TA

Pilar Criado
Les receptes que m’agraden

Ous farcits de tonyina i remolatxa
Ingredients:
• 8 ous
• 2 llaunes de tonyina amb oli d’oliva
de qualitat
• 1 remolatxa mitjana fresca
• Sal i pebre
• Una mica de comí
• 2 cullerades de maionesa
• Una mica d’enciam
• Oli d’oliva verge extra
• Vinagre

Procediment:
Comencem bullint els ous. Els posem
a l’aigua quan comenci a bullir i no
abans, per poder controlar el temps
de cocció. És important tenir-los a
temperatura ambient, quan els posem
a bullir. Si els tenim freds de nevera,
amb el contrast de temperatura, s’es-

querden i s’escaparia la clara quan els
introduïm a l’aigua bullint. En 10 minuts estaran perfectes per a aquesta
recepta.
Refredem els ous cuits i els pelem.
Els partim per la meitat i separem les
clares cuites dels rovells. Reservem.
Tallem les branques de remolatxa deixant-ne un centímetre. Ho posem a
bullir sense pelar. Deixem un tros de
branca perquè si la tallem molt arran
de la base, per aquesta cicatriu s’escaparà el color i les propietats que
aporta la remolatxa. Per la mateixa
raó, coem la remolatxa sense pelar.
Una vegada cuita, es pela sense dificultat. La pell surt sola, com passa
quan coem les patates amb pell. La
deixem refredar.
En el got de la batedora, triturem els
rovells dels ous amb les dues llaunes
de tonyina i el seu oli, una mica de

comí en pols, sal, pebre i la remolatxa
cuita tallada a daus perquè sigui més
fàcil de triturar. Un cop tot ben triturat, hi afegim dues cullerades plenes
de maionesa i ho triturem una estona
més per integrar-ho bé. Hem d’obtenir una crema suau. Si és necessari,
afegim maionesa.
Podem farcir els ous amb aquesta
barreja directament o bé posar la barreja en una màniga pastissera amb
una boca decorativa, perquè quedi
com es veu a la foto.
Finalment, piquem una mica l’enciam
en juliana ben menuda, l’amanim amb
oli, vinagre, sal i pebre. Amb aquesta
amanida, formem una capa fina en un
plat sobre la qual col·locarem els ous
farcits de tonyina i remolatxa. Podem
decorar el plat amb unes fulles de
menta, julivert o una mica de cibulet
ratllat.

Una versió diferent i molt vistosa dels populars ous farcits,
igual de bons que els de tota
la vida, igual de senzills de
preparar però més moderns i
bonics. Si tens un compromís
i els serveixes als teus convidats, els deixaràs amb la boca
oberta.
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Relleu al Consorci de la Costa Brava
L’enginyer industrial Jordi Agustí, fins fa poc director de l’Agència Catalana de
l’Aigua, és el nou gerent del Consorci de la Costa Brava (CCB). Agustí substitueix
Joan Hugas, que havia ocupat el càrrec des del maig de 2017. Millorar l’abastament en alta d’aigua de consum de tots els municipis, tant dels consorciats com
dels que no ho són, potenciar l’ús de l’aigua regenerada i reforçar el sanejament
de les aigües residuals són els principals objectius que es marca durant la seva
gerència.
Agustí també vol posar el focus en garantir el subministrament als municipis
que no abasteix el CCB. Així, es marca com a objectiu ampliar l’àmbit territorial
del servei per tal que més municipis puguin gaudir de la garantia d’abastament,
un fet –diu– que és complex i exigent per la gran quantitat de normatives europees que comporta.

10 anys de Petits Grans Hotels de Catalunya
Petits Grans Hotels de Catalunya va néixer l’any 2008, i actualment agrupa a 57 establiments hotelers de menys de
15 habitacions. L’ADN dels ‘petits grans hotels’ es basa en l’excel·lència d’uns serveis propis d’un gran hotel però des
d’un tracte familiar i proper. Un altre element característic d’aquests hotels amb encant és l’aposta per una oferta
gastronòmica de qualitat.
Per trobar l’origen de PGHC ens hem de remuntar a la dècada dels 90, amb la creació de COSTA BRAVA CENTRE
HOTELS, la primera cadena tipològica voluntària de Catalunya. Davant de l’èxit d’aquesta iniciativa, el 1996 es va crear la marca BLAU
i VERD HOTELS.
Ja el 2001, les dues marques es van fusionar en una sola entitat
sota el nom de COSTA BRAVA VERD HOTELS. Actualment, aquesta
marca agrupa 42 hotels gironins: 28 del litoral i 14 de les comarques d’interior.
El 2004, va sorgir la idea d’agrupar petits hotels amb encant de
les comarques gironines. Quatre anys més tard, es va crear Petits
Grans Hotels de Catalunya, amb hotels de les quatre províncies catalanes. Des del Pirineu fins a la Costa Brava, Costa de Barcelona,
o la Costa Daurada, passant per zones de l’interior.
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Restaurant SA Cova
a l’hotel NM Suites de Platja d’Aro
“Per donar pas als sentits”
A tocar del centre de Platja d’Aro i de la platja, hi trobem el restaurant SA Cova, situat a l’hotel NM Suites. Un
establiment independent de l’hotel i d’espais serens que ofereix una cuina de base clàssica, amb tocs moderns i
producte de primera qualitat, plena de sabors.
Els viatges i l’experiència gastronòmica del seu xef, Josep Maria Portas, fa que tant s’hi pugui trobar un plat amb
espècies índies com amb una salsa vietnamita, tot plegat en propostes de textures originals, però sempre sobre la
base de productes del territori, com el peix de la Costa Brava o els pèsols i les favetes dels pagesos de proximitat.
Les favetes amb cansalada, botifarra i espardenya són un dels plats més típics del SA Cova, al costat del ceviche, de
la tempura de dorada o de la caldereta de llagosta. Totes aquestes propostes es troben a la carta de l’establiment
però també en el menú degustació que es pot agafar amb maridatge o sense.
El coneixement, l’experiència i la passió del xef Portas s’uneixen en aquest restaurant per fer gaudir el client amb
cada mossegada i no deixar-lo indiferent. Portas ha crescut entre fogons, aprenent l’art de la cuina de la seva àvia
i apreciant el producte amb el seu avi pescador. Va estudiar a l’Escola d’Hostaleria de Girona abans d’anar-se’n
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cap a França on va treballar a la cadena d’hotels de luxe
i restaurants gourmet Relais & Châteaux, entre altres
establiments, abans de tornar a Catalunya i estar un
temps al Mas de Torrent empordanès.
Ara fa dos anys que està al capdavant del SA Cova de
Platja d’Aro, des d’on defensa l’ofici de cuiner des de la
formació i el coneixement i intenta transmetre la realitat
de la cuina i del món de l’hostaleria per explicar a les
futures generacions que la cuina no és un show.
El SA Cova està obert tot l’any excepte el mes de
novembre i el període comprès entre el 7 de gener i el
15 de març.

Restaurant SA Cova · Hotel NM Suites

Onze de Setembre, 70 - 17250 Platja d’Aro
Tel. (34) 972 825 770
www.nm-suites.com/ca/restaurant-sa-cova/
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Aigua acabada de fer,
l’aigua del present i del futur

Fa 10 anys que
dissenya l’aigua ideal per cada ús i per a cada procés. Aigua per beure, aigua
per fer el cafè ideal, aigua per fer els millors glaçons, aigua per fer el pa més gustós, aigua per rentar de
la manera més eficient i sostenible, etc. L’aigua està present en tots els processos de la vida quotidiana i
està especialitzada en assessorar i dissenyar una aigua 10 per cada necessitat mitjançant
sistemes de tractament adequats que garanteixen les característiques òptimes per a cada ús hídric. Precisament per la seva contínua innovació, l’any 2013 l’empresa empordanesa va guanyar el Premi Ecodisseny
que atorga la Generalitat de Catalunya amb el seu Sistema Aigua 10- Aigua Acabada de Fer®.
Parlem amb els dos socis d’Empordaigua, Brisa Moliner i Josep Fernández.
Què és això de l’aigua acabada de
fer?
[Brisa Moliner] Amb aquesta expressió volem transmetre que l’acabem
de purificar perquè reuneixi les propietats de qualitat i puresa perquè ens
la puguem beure.
Però l’aigua que oferiu no només és
per beure, què diferencia una aigua
d’una altra?
[Josep Fernández] L’aigua per beure
és molt lleugera i agradable però, per
fer pa o cafè, necessitem aigües molt
carregades, per exemple, de minerals. O, en algun altre cas, aigües que
desinfectin o que dissolguin greixos.
Cal ser un expert per notar diferències entre diferents aigües?
[Josep Fernández] L’aigua és una de
les coses en què menys atenció prenem quan bevem. Hem estat amb
sommeliers que han quedat sorpresos de l’exercici de catar aigües, i de
les diferències. Hem de prendre una
mica d’atenció, no cal ser experts.

Foto: Andrea Ferrés Calvería
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L A I N I C I AT I VA

Amb un sistema d’osmosi inversa
Amb la marca registrada d’Aigua Acabada de Fer®,
està present en el sector HORECA. Els hotels i restaurants amb Aigua Acabada de Fer® ofereixen
als seus clients una aigua molt saludable, purificada mitjançant un sistema d’osmosi inversa que manté les propietats d’una aigua amb baixa mineralització i amb el pH
adequat per a la salut de les persones. L’Aigua Acabada de
Fer® surt del seu dispensador natural, freda, amb gas i
sense gas, en una ampolla de vidre de disseny que s’omple
just abans de consumir-la. Això la converteix en una aigua
saludable i alhora sostenible ja que estalvia espai a les neveres dels establiments i no genera residus.
Us ha costat que s’entengui aquest concepte d’aigua acabada de fer i que s’aposti per una aigua més pura?
[Brisa Moliner] Molt! Vam tenir la sort que la Generalitat
ens va donar un premi d’ecodisseny i que van començar a
apostar per nosaltres xefs reconeguts, com Paco Pérez. A
Espanya, quan pensem en una aigua a la taula, pensem en
aigua embotellada, potser perquè l’aigua de l’aixeta té mal
sabor, però en altres països d’Europa tenen unes qualitats
d’aigua diferents, amb més bon gust. Allà beure una aigua
que no sigui embotellada sempre s’ha acceptat.

Quin és el principal avantatge pel restaurador a l’hora
d’apostar per l’Aigua Acabada de Fer®?
[Josep Fernández] Que ofereix un producte de més qualitat, més respectuós amb el medi ambient i més propi de
l’establiment.
Quin d’aquests avantatges preval?
[Brisa Moliner] El de voler diferenciar-se i fer coses interessants. Busquem que només seure a la taula i portar
l’ampolla, ja et doni bon rotllo i sacsegi una mica les consciències. Les ampolles estan personalitzades per a cada
establiement i inclouen una petita explicació del procés
d’elaboració de l’aigua. Volíem fer alguna cosa transformadora, disruptiva, emocional.
On es localitza la xarxa de clients que teniu actualment?
[Josep Fernández] El 90% a Catalunya, principalment a
Barcelona i a Girona. Però també a les Illes Balears i algun
client a la resta d’Espanya

Un fi solidari

www.empordaigua.com

Empordaigua, més enllà d’oferir solucions hídriques
per a sectors diversos, col·labora amb l’entitat Enginyeria Sense Fronteres amb la voluntat de facilitar
l’accés a l’aigua en aquells indrets dels món on hi ha
escassetat de recursos hídrics. En aquest sentit, des
de fa 10 anys amb l’inici de la seva activitat, l’empresa empordanesa ha destinat una part dels seus
beneficis, a través de la venda d’ampolles d’Aigua
Acabada de Fer® als clients dels establiments que
se les volien endur de record. Amb aquests recursos
han participat en el projecte Agua para Todos que
garanteix l’accés a l’aigua i el sanejament en països
empobrits.
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MENÚ DIARI ...... 11 E IVA INCLÒS
1/2 MENÚ ...... 8 E IVA INCLÒS

· CUINA CASOLANA
· PER ENCÀRREC OBRIM
QUALSEVOL DIA

13 E

Especialitat en Migas de Jaén,
plats tradicionals de la cuina de sempre,
arrossos i fideuàs, cada dia un menú diferent.
La cuina de sempre és a la Pujada!
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Benvinguda primavera!

Av. 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@johnmary-p.com
w w w. g i rona ga stronom i ca . cat | 33

L A R E C E P TA D O L Ç A

Lluís Blanch, pastisser
*Postres elaborades a l’Aula Gastronòmica del Mercat de Salt

Plum cake de poma,
canyella i mel
Ingredients:
• 125 g de mantega
• 125 g de sucre glaç
• 3 ous
• 125 g de farina de rebosteria
• 10 g de llevat (tipus Royal)
• 5 g de pols de canyella
• 2 pomes
• Mel i canó de canyella per decorar

Procediment:
Primer de tot, barregem la mantega amb el sucre glaç, afegim els ous i,
finalment, la farina amb el seu llevat i la canyella en pols i ho barregem tot
plegat fins que ens quedi una pasta lligada.
Omplim un motlle i cobrim per sobre de poma tallada a làmines primes. Coem
al forn 30 minuts a 160 ºC.
Quan sigui cuit, el pintem amb la mel i el decorem amb les branques de
canyella.
Història:
El plum cake és un pastís d’origen anglès fet amb fruites confitades, fresques
o seques macerades amb licor, preferiblement rom.
Durant el segle XVIII, era molt habitual fer aquest dolç amb cireres o prunes.
Es consumia a la tardor per berenar acompanyat amb galetes a l’hora del te.
Es guardaven totes aquestes fruites de temporada que no eren aptes per
presentar a taula i les guardaven macerades amb licor.
Aquest pastís es va estendre per França, Alemanya, Itàlia, Amèrica,... fent
diferents versions i gustos molt variats, fins arribar als nostres dies.
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EL CÒCTEL

Mariona Vilanova, Barmaid porfessional

Black Velvet
Ingredients:

• ½ copa de cava
• ½ cervesa Guinness

Elaboració:
En una copa de flauta glaçada,
servirem el cava i, tot seguit, a poc a
poc, l’altra meitat amb cervesa, ben
freda. En un principi, se servia en
un got de pinta però amb el temps
va anar canviant. La untuositat de
la Guinness fa que el cava quedi
com embolcallat i que l’escuma de
la cervesa augmenti. Com veieu, no
sempre fer un còctel ha de resultar
complicat. Ens trobem davant d’un
clàssic dels còctels amb cervesa,
còctels que s’engloben dins la família
dels Müllers ja que el seu ingredient
principal és aquesta beguda de civada
tan coneguda i estimada per tots.

Aquest còctel barreja el dol amb el
plaer. Va ser creat a Anglaterra en
motiu de la mort del marit de la reina
Victòria, el príncep Albert l’any 1861.
Durant aquells dies, el protocol era
prohibir la venda d’alcohol i menys
de xampany donat que era sinònim
de festa. Així doncs, el bartender en
qüestió del Brooks’s Club de Londres
va decidir camuflar el luxe de manera
molt subtil per poder continuar
gaudint del xampany francès.

Pels amants del cava i de la cervesa,
un còctel perfecte, de gust ben curiós.
Pels qui no siguin gaire fans de
l’escumós, es pot fer una variant amb
sidra de poma que, a Girona, n’hi ha
de molt bona.

Tot i que, originàriament, és un
còctel elaborat amb Guinness per la
seva cremositat, podeu fer-lo amb
una altra cervesa, això sí, del mateix
tipus, o sigui Stout. Aquestes són
originàries de les illes britàniques
i són tipus Ale, és a dir, d’alta
fermentació. Amb més de tres-cents
anys d’història està molt lligada a un
altre tipus de cervesa ja que es tracta
d’una evolució de la Porter. Estem
parlant de cerveses fosques, negres,
en molts casos, amargues, amb un
marcat gust torrat, amb tocs de cafè i
xocolata i d’uns 7 o 8 graus d’alcohol,
tot i que potser podem trobar-nos que
tinguin menys graduació.

NYKTERI’S COCKTAIL BAR
Santa Llúcia, 4, bxs. · 17004 Girona · Tel. 972 426 941 - 686 765 065 · nykteriscocktailbar@gmail.com
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R E S TA U R A N T S A G A R D O T E G I
Carrer Bonastruc de Porta, 4 · Tel. 972 225 975 · GIRONA
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LA VINYA

Agustí Ensesa, Sommelier i analista vitivinícola

La primavera i els vins
i caves rosats
Ja estem a la primavera, l’esperada estació de l’any que afrontem amb més alegria, il·lusió i projectes. És l’època de les
flors, de la llum, del color i dels cels blaus. El dia s’allarga i es presta a les tertúlies al jardí. És l’hora dels vins i caves
rosats i de la seva variació d’aromes i de colors.
Els vins rosats estan en el seu moment òptim de consum. Alguns ja s’han presentat al mercat des de fa dies i d’altres
ara ens els ofereixen amb la il·lusió de l’infant nounat. Els que no siguin amants dels vins rosats –potser perquè els han
provat fora de temps– els aconsello que ho facin ara i els trobaran deliciosos. Una paleta de colors espectacular, des
dels molt clars (pell de ceba) als rosats clars, i a altres més vermellosos. Monet o Cezanne ens els plasmarien magistralment. Les seves aromes són atractives, sensuals de plena joventut. Recorden les flors, la fruita vermella i l’esclat
a l’alegria i a la llum. En boca són sedosos, golosos i suaus. Harmonia total amb plats provençals, amb xarcuteria, arrossos, peixos de roca i carns blanques. La majoria de cellers de l’Empordà i de les comarques gironines elaboren vins
rosats de molt bona qualitat i amb diferents tipus de
raïms que marquen les diferències.
Són tradicionals els elaborats amb Garnatxa, però també n’hi ha amb Merlot, Carinyena, Cabernet Sauvignon i
Syrah. Com a mostra de la seva excel·lent qualitat, hem
de citar el Gris de Vins de Taller –homenatge a Josep
Pla– el Maragda de Mas Llunes i l’A21 de Maset Plana
que foren guardonats al Concurs de Vins i Caves de Catalunya, Girovi 2018. També el Mallolet de Roig Parals,
considerat com el millor rosat a Girona Excel·lent.
Vins també catalans han obtingut guardons al Girovi,
com Parato rosat, elaborat amb Pinot Noir, Duc de Foix
i Eternium Selección, elaborats amb Cabernet Sauvignon, tots ells del Penedès, i Abadal Rosat, elaborat
amb Cabernet Sauvignon i Sumoll de Pla de Bages.
Menció especial mereixen els vins espumosos rosats,
avui tan apreciats i presents a moltes taules per la
seva versatilitat d’adaptar-se a qualsevol plat i, sobretot, com aperitius o postres. Destaquem els rosats del
Celler trobat, l’Imperial de Rovellats i el Vives Ambròs
rosat reserva, tots ells també guardonats com els millors al Concurs Girovi. Una vegada més, recomanem
gaudir dels vins i dels caves rosats aquesta primavera,
sempre amb bona companyia i bon humor.

MESTRES TASTAVINS I CELLERERS DE CATALUNYA

ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DE VINS DE QUALITAT

www.girovi.cat
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LLIBRES
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PERFIL DE DONA

Khaoula Boumaaza,
Content Creator

Amb més de 59 mil seguidors, Khaoula Boumaaza és Absolutely
Khaoula a Instagram. Una instagramer que impregna el segell de
Girona en les seves publicacions i que protagonitza la campanya
de promoció turística de la ciutat Runaway Bride. Avui la coneixem
una mica més.

Vas néixer al Marroc i vas arribar a
Girona als 3 anys, què va portar la
teva família a venir a viure a una ciutat com Girona?
Moltes coses. De fet, vivim a Llançà,
però fa tres anys que visc a Girona
ciutat i el canvi ha estat de 180º ja
que la ciutat m’ha ofert oportunitats,
tan acadèmiques com professionals,
que han marcat el meu futur.
Com va sorgir que et fessis influencer?
És curiós perquè realment no és una
cosa que em va sorgir de la nit al dia.
Als 15 anys vaig descobrir una comunitat de dones d’arreu del món que
vestien hijab com jo, que estudiaven,
feien projectes interessants i tot això
amb estil i gràcia. Immediatament
m’hi vaig inspirar i vaig voler ser com
elles, més encara adonant-me que
no hi havia cap referent a nivell nacional. La resta és història. Vaig endinsar-me en la carrera de Publicitat
i RRPP a la Universitat de Girona on
vaig adquirir coneixements més tècnics del món digital i accés a equipament professional que em va permetre crear continguts de qualitat. En

4 0 | Núm. 40 · ABR IL - M A IG 2019

PERFIL DE DONA
cada generació, una gastronomia
molt rica i, sobretot, una experiència
difícil de trobar en altres punts del
Mediterrani. L’encant gironí és únic.
Com creus que evolucionarà tot
aquest món digital en el qual ser
influencer ha esdevingut una de les
dedicacions de moda?

qüestió de temps, el meu perfil va
començar a créixer exponencialment
i va ser el mitjà a través del qual vaig
anar forjant vincle tant amb la comunitat gironina, com amb la resta de
gent amb qui compartia orígens, repartits arreu del món.
Què determina qui és influencer i qui
no?
Aquesta pregunta té trampa. Sincerament, crec que primer s’hauria de definir què és un influencer…
Algú popular? Amb molts followers?
Likes? Que viu de les xarxes socials?
Jo considero el concepte és més
complex del que sembla. Influencer
és algú que comunica, que aconsegueix formar una comunitat a través
dels mateixos interessos, gustos i
aficions, entre altres coses. Inclús
m’atreviria a dir que un influencer
real és aquell que du a terme una
influència que va més enllà d’allò purament comercial. La influència serà
amb valors com l’autenticitat, la creativitat, l’originalitat... o no serà.
T’ha generat algun inconvenient tenir una vida pública a les xarxes amb
tants seguidors? I algun avantatge?
La veritat és que m’he trobat amb
ambdós. Ara mateix la part positiva
supera la negativa, però situacions
on he estat víctima d’assetjament
online, de suplantació d’identitat on
s’ha fet mal ús de les meves imatges o intents constants d’apropiar-se del meu compte són reptes
amb els quals em trobo a diari. Per
l’altre costat, quan en situacions totalment casuals em creuo amb gent
que m’atura i em diu que em coneixen de xarxes, que gaudeixen el meu
contingut, que els inspira o que s’hi
senten identificats em fa sentir que
val la pena.

“L’encant gironí
és únic”
Quin punt en comú tenen totes les
teves publicacions?
A nivell tècnic, diria l’esforç que hi
ha darrere la qualitat de la imatge i
l’estructura/composició. Ara, a nivell
més conceptual, diria l’originalitat en
mostrar situacions quotidianes d’una
forma artística aplicant l’storytelling
perquè cada post aconsegueixi narrar una història.
Com està funcionant la campanya de
Runaway Bride?
De meravella. Durant el rodatge vam
generar molts interrogants, però des
del llançament de la campanya hem
viscut l’emoció de compartir amb els
gironins i la resta del món el que Girona té per oferir. El concepte creatiu
d’una núvia a la fuga i la ruta a través del barri vell han permès donar
a conèixer el llegat cultural i històric
de la nostra ciutat.
Com us va sorgir la idea?
La idea va sorgir una tarda d’estiu
entre gelats i onades, però compartir-la en un brunch d’allò més casual amb la Paula Lasheras, qui va
acabar sent la meva companya de
projecte, va ser el que va permetre
realment desenvolupar-la i tirar el
projecte endavant.
Quins atractius creus que té Girona
pels països àrabs, un territori amb
una cultura molt diferent a la nostra?
El que la nostra ciutat té per oferir
és un ambient acollidor amb molta
història pels curiosos, una cultura
fruit de segles heretant el millor de

Crec que, a poc a poc, s’ha anat popularitzant, però com tothom sap, tot
el que puja baixa i en un ecosistema
digital tan saturat de continguts només els que realment trobin un punt
diferencial es podran mantenir rellevants en el sector. Suposo que per
quan això passi ja haurà sorgit una
nova forma de vendre i comunicar
alternativa al màrqueting d’influència de manera que hi hauran altres
oportunitats de créixer en altres àmbits.
T’has plantejat ser influencer gastronòmica?
D’entrada, no descarto res… però
crec que per parlar d’una cosa se’n
ha de saber molt i jo encara tinc molt
per aprendre sobre la cultura gastronòmica local i quan en sàpiga prou,
em tocarà trobar una forma original
i refrescant de compartir-la amb la
meva comunitat de seguidors.
Inclous fotos de restaurants en el
teu Instagram quan dines o sopes
fora?
A stories gairebé sempre. Per un
costat, a nivell local, sento que impulso una mica els negocis que freqüento i a nivell internacional, ajudo
a que els seguidors internacionals
del Regne Unit, Estats Units, països
àrabs... es facin una idea de la oferta
turística i gastronòmica local.
T’agrada cuinar?
Si, ho gaudeixo molt. Per a mi és un
procés quasi terapèutic i l’aprofito
per intentar provar receptes i plats
nous sempre que puc. En això ajuda molt comptar amb blocs culinaris
i llibres d’autors locals que coneixen bé els productes de proximitat
i com encaixar-los amb els nostres
plats del dia a dia. La meva troballa
més recent és un llibre de la Núria
Gispert que conté receptes per fer
‘’meal-prep’’ per tota la setmana en
menys de tres hores. Una eina essencial pels milenials com jo, que
tenim un ritme de vida frenètic però
que també volem cuidar-nos i menjar
bé a casa.
w w w. g i rona ga stronom i ca . cat | 41

V I ATG E R E C O M A N AT

Vanuatu
Més enllà dels divuit mil kilòmetres que ens separen de
Vanuatu (la nostra terra, en llengua bislama) l’abisme
més gran que se’ns obre al davant quan viatgem a aquest
país remot del pacífic sud és el que fa referència a la gent
que hi viu, els ni-vanuatu, un poble decidit a mantenir vives les seves tradicions primitives i mil·lenàries, malgrat
l’avenç inplacable del progrés.
Conegudes històricament com a Noves Hèbrides, les
vuitanta-tres illes volcàniques que formen aquest arxipèlag de la Melanàsia són el bressol de paisatges soberbis, espectacles naturals sorprenents i pobles remots que van ancorar en les seves costes les flotes de
Pedro Fernández de Quirós, el comte de Bougainville o
el llegendari James Cook, en un intent en va de sometre
aquestes inaccessibles a l’orgull de les seves corones.
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Des de les aigües cristal·lines d’Etafé, es pot viatjar a
Ambrym, l’illa de la màgia negra i la societat magé, des
d’on es pot arribar fins a un dels pocs volcans del món, el
Mont Marum, on escara es pot veure l’infern d’un cràter
amb el magma en plena ebullició. A l’illa de Pentecosta
es pot presenciar el Nangol, un dels rituals més antics
del Pacífic Sud en què els locals fertilitzen la terra llançant-se al buit des de torres de fusta enormes. A l’illa
d’Esperit sant, herència viva de la segona guerra mundial, ens podem endinsar a l’atapeïda selva tropical a la
recerca de comunitats on el temps es va aturar segles
enrere, quan els ullals dels porcs donaven el vertader
valor a la vida. Durant tot el viatge ens anem trobant platges paradisíaques de sorra blanca i piscines naturals,
l’aïllament i el sacrifici que suposa arribar fins a determinats punts, contrasta amb la gent excepcionalment
tan amable i generosa que ens acolliran com un més.
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MOSSEGADES

Homenatge a la Costa Brava
Torelló Viticultors, celler familiar situat a l’Alt Penedès, presenta el vi escumós Torelló Special
Edition Costa Brava Brut Reserva 2014. Elaborat amb raïms veremats a mà de les varietats Xarel·
lo, Macabeu i Parellada de ceps propis de la finca Can Martí, es tracta d’un escumós Brut Reserva
amb més de 4 anys de criança en ampolla.
L’etiqueta sleeve (o de màniga retràctil) ret homenatge a la Costa Brava, un lloc únic per les seves
cales, platges i pobles. En ella es pot veure un cap roig, peix de roca de color vermell i cobert
d’espines molt present en les aigües i en la gastronomia de la zona. Precisament a les espines
de la il·lustració apareixen els noms de les poblacions més emblemàtiques de la Costa Brava,
des de Blanes a Portbou.
Aquest vi escumós de qualitat està acollit des de l’1 de febrer de 2019 a Corpinnat, la nova
marca col·lectiva de la Unió Europea de la qual Torelló forma part juntament amb vuit cellers
més de prestigi, que vol situar els vins escumosos nascuts al cor del Penedès entre els millors del món.
Torelló conrea amb certificació ecològica les varietats de raïm blanc Macabeu, Xarel·lo, Parellada, Malvasia, Chardonnay i Muscat, i les negres, Garnata, Merlot, Cabernet Sauvignon,
Pinot Noir i Syrah.
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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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GUIA GASTRONÒMICA

Can Mià
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.

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

Restaurant
Aiguaviva
El menú de migdia, a 12 euros, 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. Tenim
terrassa exterior coberta per poder menjar i per
fumadors.
Crta. Girona a Santa Coloma de Farners, s/n | AIGUAVIVA (Girona)
T. 972 394 221 | barrestaurantaiguaviva@gmail.com | Dilluns tancat

Pots trobar la revista
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GUIA GASTRONÒMICA

Kroker’s

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?

Crta. Sant Gregori, 14 | 17004 GI RONA - C inemes O C IN E 3D
T. 972 22 51 30 | krokersgirona@gmail.com | www.krokersgirona.com

Siloc

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 euros, IVA inclòs. Els
caps de setmana, menú a 26,50 euros 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.

Crta. dels Àngels, km 0,2 | LA CR EUETA (Girona)
T. 972 468 481 | info@restaurantsiloc.com | www.restaurantsiloc.com

Noray

Hotel Port Salins
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.

Av. Fages de Climent, 10-15 | E M P UR IABR AVA (Girona)
T. 902 454 700 - 972 456 047 | info@hotelportsalins.com | www.hotelportsalins.com
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