Dimecres, 10 del matí. El tràfic de la
Ronda de Dalt brunzeix amb la seva
remor permanent als peus del CETT.
D’aquest centre internacional, un
dels més prestigiosos del món dedicat
a la formació en hostaleria i turisme,
en surt una altra remor: dos-cents
noranta-vuit alumnes s’estan preparant per ser cuiners el dia de demà.
Cuiners. Primer van ser bruixots i
sacerdots. Més tard esclaus i vassalls.
En els llibres d’història els noms més
cèlebres es compten amb els dits
de les mans: Apici, Rupert de Nola,
Carème, Escoffier… No va ser fins a
principis del segle XIX, a la França
post Revolució, quan els cuiners van
convertir-se en empresaris i van
començar a integrar-se, tímidament,
en la societat. Tot i això, fins fa ben
poc la professió no estava gaire ben
considerada. Ho resumeix molt bé
Anthony Bourdain, l’enfant terrible
nord-americà, a Confessions d’un xef:
“Podries treure la conclusió que tots
els cuiners són tronats perduts, dege-
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Cuiners per seguir de prop
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nerats, drogates maníacs, fugitius…
Un enfilall de borratxos, lladregots,
psicòpates i fulanes. No estaries molt
lluny de la veritat”.
Com s’explica, doncs, que al CETT les
matrícules s’hagin incrementat un
14 per cent aquest any?
Probablement el salt als mitjans mas-

sius que Ferran Adrià va protagonitzar l’any 2003 des de cala Montjoi,
quan el New York Times Magazine va
dedicar-li una portada que el presentava com l’artífex d’una nova avantguarda, fou el tret de sortida d’un
fenomen gestat durant vint anys com
a mínim, moment en què els cuiners

albert
adriÀ
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bascos abraçaren la nouvelle cuisine.
Si algú ha contribuït a dignificar la
figura del cuiner en els últims anys,
aquest ha sigut Ferran Adrià. El 30
de juliol del 2011 El Bulli tanca les
seves portes per començar un procés
metamòrfic que acabarà en fundació.
La seva influència, però, no perd
pistonada.
A Barcelona es percep en qüestions
de tècnica culinària i creativitat, però
sobretot en el carrell de grans cuiners
que treballen a la nostra ciutat. Cada
un amb el seu estil, les seves inquietuds i sensibilitat, contribueixen
que la nostra sigui una gran festa
gastronòmica.
A continuació presentem tretze cuiners que treballen a Barcelona i a qui
no hem de perdre la pista aquest any,
el 2013. Són els referents dels joves
que deixen la pell entre fogons i cassoles cada matí al CETT, precisament
on els citem per fotografiar-los. Algun
dia, un d’aquests alumnes aplicats
podria estar en el seu lloc.

Per la seva mirada saps que té les coses molt
clares. Quan li demanes un consell per als
estudiants que algun dia potser ocuparan el
seu lloc suggereix humilitat. Amb tot el que
han aconseguit ell i el seu germà encara con
serva la humilitat? Diu que sí, que cada dia
aprèn coses noves.
Aquest any, Albert Adrià (l’Hospitalet de Llobre
gat, 1969) vol obrir cinc locals a Barcelona. El
primer de tots, previst a principis de març, és un
restaurant de cuina nikkei (fusió nipona i perua
na) que es dirà Pakta. El segon, Yaguarcán (“la
casa del jaguar”), serà un restaurant mexicà
amb barra de mescal que vol apujar la persiana
el mes de juny. L’Albert és un apassionat de
Mèxic, terra asteca. El tercer i quart no són del
tot una obertura: remodelarà l’actual 41º, el
“minibulli”, dividint-lo en dues plantes. Una
oferirà còctels i snacks a preus molt assequibles.
L’altra consolidarà l’oferta actual, avantguarda
bulliniana en 41 plats. El cinquè i últim encara
no té nom, però sí concepte: una vermuteria
del segle XXI on Albert Adrià somia fer les seves
salaons i conserves. “Jo el que volia era fer
pebrots del Padrón”, diu!
No perdem el punt de mira: l’FMI ha dit que el
2013 serà pitjor que el 2012, però ell només
pensa a treballar i treballar. L’Albert és un
guerrer, un guerrer jaguar, l’elit dels exèrcits
asteques.
El trobaràs al Tickets. Av. Paral·lel, 164. BCN
(Sant Antoni). Reserves només pel web www.
ticketsbar.es. I al 41º. Av. Paral·lel, 164, BCN.
Reserves només pel web www.41grados.es. I al
Pakta, el Yaguarcán… i una vermuteria.
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Or del Perú

ever
cubilla
El cuiner que
fuig del foc

L’any 2005, Andrés Huarcaya (Lima, 1977)
treballava al Restaurant St. Rémy del carrer
Iradier de Barcelona. Allà, el xef Ramón
Ribas li va proposar que fes un cebiche. Els
clients no ho van entendre gaire.
Avui la cuina peruana, amb l’ajuda de
Gastón Acurio (que ha obert el Tanta a
Barcelona) és una tendència mundial. La
carta del Pràctic, el restaurant de l’Andrés,
no és cent per cent peruana, ni molt menys.
Ofereix arrossos deliciosos, l’emblemàtica
tapa d’orella cruixent, tripa, croquetes i
un molt competent menú de migdia, però
també hi trobaràs tiraditos, wontons i, per
suposat, cebiches. L’Andrés representa no
només el Perú, també una generació de cui
ners que han passat pel Bulli (concretament
el càtering) i l’experiència va transformar la
seva manera d’entendre la cuina.
Amb tota la modèstia del món, quan li
preguntes per què creu que la cuina del
Perú està conquerint el món, contesta que
quan les coses estan ben fetes acaben per
ser conegudes. I afegeix que sense el suport
de cuiners mediàtics això mai no hauria
sigut possible.
El pots trobar al Pràctic. Constitució, 181.
BCN (la Bordeta). ( 93 331 56 44.

Slow food amb
estrella

isma

prados
Biodinàmic i
radical

La culpa que comencés a cuinar la tenen una
ostra, un tall de pernil i el pa amb tomàquet.
L’Ever (el Paraguai, 1977) no vol definir la
seva cuina. A ell el que l’obsessiona és tro
bar sabors primitius, el respecte màxim pel
producte. Per això fuig del foc i s’atreveix a
presentar els productes crus. Crustacis, carn,
peix, verdures… Ever procura que gairebé res
no vegi el foc per tal de transportar la màxi
ma essència del producte a la taula.
Diuen que l’Espai Kru, a la planta superior de
la marisqueria Rías de Galicia, va ser concep
tualitzat per Ferran Adrià. Però el xef es diu
Cubilla, i vol revisar la història de la cuina,
sorprendre els comensals a partir de la
senzillesa i aplicant receptaris de tradicions
gastronòmiques d’arreu del món.
Indispensables de la seva carta: el cebiche
de moll; l’amanida de llamàntol, alvocat i
maionesa; el sashimi de vieira; el sashimi de
toro amb poma àcida; el turbot fregit en el
seu propi esquelet… Però compte, la carta
encara no està feta, és crua, canvia.

Isma Prados (Sabadell, 1974) dirigeix la cuina
del Nonono, el primer restaurant completa
ment biodinàmic de Catalunya. I què és això
de la biodinàmica? Per simplificar-ho: una
manera de produir menjar que obeeix els
cicles de la terra, ecològica i de proximitat. A
més, és una cuina molt saborosa.
Quan li demanes a l’Isma, diu que gràcies a
la biodinàmica pot controlar completament la
traçabilitat dels aliments i així evitar hormones
de creixement, transgènics, pesticides o trac
taments fitosanitaris agressius per a la salut.
També practica la biodinàmica per preservar la
feina de petits productors que asseguren una
biodiversitat alimentària àmplia i, per tant, la
recuperació d’espècies locals. A més aposta
per un canvi de paradigma després del qual els
aliments seran valorats per la seva composició
en nutrients, maduració i sabor.
Professa un respecte màxim pel producte
des del seu origen. De la carta del Nonono
cal provar les grans i boníssimes peces de
carn (costellams de vaca), els fesols del gan
xet, l’amanida de tomàquets de Can Gallina
quan torni a ser-ne temporada i els arrossos.

El passat mes de novembre els inspectors de
la guia Michelin li van concedir una estrella.
Víctor Quintillà (Santa Coloma de Gramenet,
1976) té molt clar que és un reconeixement
a molts anys de treball. Una feina silenciosa
des de l’extraradi de la Ciutat Comtal, adscrit
a la filosofia Slow Food, un moviment gastro
nòmic nascut a Itàlia l’any 1989 per protegir
productes i productors de proximitat.
En Víctor és un romàntic, i de la mateixa
manera que des d’un principi va tenir clar
que no renunciaria a la seva ciutat natal per
obrir restaurant a Barcelona, opta per l’Slow
Food perquè les seves filles puguin gaudir
dels mateixos productes que ell va gaudir.
De la seva carta no te’n pots perdre ni un
gram. Fes especial atenció al seu menú
degustació, una mena de festival orgiàstic
amb una relació qualitat-preu espatarrant.
La Lluerna, casa seva, és un dels millors res
taurants del moment.

El pots trobar a l’Espai Kru. Lleida, 7. BCN
(Poble Sec). ( 93 424 81 52.
Web: www.espaikru.com.

El pots trobar al Nonono. Passatge Lluís
Pellicer, 12. BCN (Eixample).
( 93 444 99 01. Web: nonono.es

El pots trobar a La Lluerna. Rafael Casanova,
31. Santa Coloma de Gramenet. ( 93 391
08 20. Web: www.lluernarestaurant.com.
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Entre el Japó,
Itàlia i Catalunya

Cuina catalana
d’avui en dia

morales

sunyé

L’Adelf regenta el Topik, un petit motor gastro
nòmic a l’Eixample Esquerre. Ofereix un menú
del dia espectacular al voltant dels 12 euros i la
carta amaga plats tan deliciosos com el tàrtar
d’ostres i vieira, la cua de bou estofada o qual
sevol dels seus arrossos.
La seva formació l’ha portat per diversos res
taurants amb estrella Michelin d’Itàlia i també
ha voltat pel Japó. De la cuina del País del Sol
Naixent el van seduir els sabors delicats, la disci
plina i la recerca de la perfecció. I diu que té en
comú amb la cuina mediterrània la utilització
de productes frescos i el gust pels productes
senzills però de gran qualitat.
Destaca la seva passió per les peces de caça:
els plats de senglar, les becades… I a més, al
Topik hi organitza sopars maridatge de tant
en tant. L’Adelf és un amant del bon vi.
El pots trobar al Topik. València, 199. BCN
(Eixample). ( 93 451 09 23.
Web: www.topikrestaurant.es.

L’Àlex (Puigcerdà, 1977) ha passat per la
Torre del Remei (estrella Michelin), el Negro,
el Pla i el Replà. I ara fa tres anys que té els
seu propi restaurant, el Mil921, que ja ha
creat addictes. La seva és una cuina catalana
posada al dia, fàcil d’entendre però sense
por a incorporar tocs de cuina japonesa.
Això de cuinar li ve de família: la seva mare
i la seva tieta eren cuineres i l’instint se li va
despertar amb 16 anys.
No dubta a proclamar el seu respecte pels
productes de temporada i els productors
que els hi proveeixen. Canvia la carta quatre
cops l’any, amb les estacions. El seu lema:
producte, respecte i un xic de foc.
El trobaràs al Mil921. Carrer de Casanova,
211. BCN (Eixample). ( 93 414 34 94.
Web: www.mil921.com.

jordi

cruz

Joventut i tradició
Cruz (Manresa, 1978), responsable de
l’Abac, l’Angle i el Ten’s, és el segon cui
ner més jove del món a rebre una estrella
Michelin, i ja en suma tres, d’estrelles.
Representa una generació de cuiners
joves de gran projecció.
El primer plat que va preparar, quan
encara no arribava als fogons (va
necessitar una cadira) van ser unes
mongetes verdes amb patates per a la
seva mare, que tenia una grip.
Santa grip! Gràcies a aquesta avui
comptem amb el talent d’un cuiner
que, si continua així, quan es jubili
ho haurà fet tot. Són molts els que
consideren que l’Abac és el millor
restaurant de Barcelona.
El pots trobar a l’Abac. Avinguda del
Tibidabo, 1. BCN. ( 93 319 66 00.
El Ten’s. Carrer Rec, 79. BCN. ( 93 319 22
22.
El Restaurant Angle. Camí de Sant Benet
de Bages, s/n. Sant Fruitós de Bages.
( 672 208 691.

tomÁs

rodríguez
El més jove
El Tomás (Barcelona, 1981) només té 31
anys, però no t’enganyis: s’ha format al
Reno i al Dos Cielos amb els germans
Torres, i al Racó de Can Fabes i l’Evo amb
Santi Santamaria. “Allà és on realment
vaig obrir els ulls. Vaig aprendre molt
de com tractar amb respecte el produc
te de la mà d’en Santi”.
Diu que la seva és una cuina d’arrels
i d’afecte, fàcil d’entendre, amb un
punt de fusió (el Perú, el Japó, la
Xina). Com que l’Axarquía va obrir
l’agost de 2012, encara no té molt
clar com evolucionarà. Està segur,
però, de seguir el ritme lent de les
temporades dels aliments.
A casa seva ofereix un extraordinari
menú diari per 11 euros i mig a més
d’una carta on cuida al detall cada plat.
El pots trobar a l’Axarquía. Jaume
Casanoves, 6. El Prat de Llobregat.
( 93 181 32 30.
Web: www.axarquiarestaurant.com.
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gimeno

El cuiner orquestra

Francesc Gimeno (Barcelona, 1975) sembla
capaç de tot. Porta un dels millors bistrots
de Barcelona, el Bohèmic, fent un “solo”
a la cuina, i cada dia més i més gent el
recomana.
Ell anava per a enginyer, però a la mili es va
il·luminar i va decidir fer-se cuiner. Per a ell,
la cuina és passió, sentiment, cor i expressi
vitat. Diu que no vol definir-se, que no pot
fer-ho. Cada dia fa el que vol i cada dia es
refina més i més: “M’estic fent més tècnic,
més natural, més cru”.
Bé, al Bohèmic hi trobaràs les millors patates
braves de Barcelona (amants del Bar Tomàs,
perdoneu-me), i si et vols posar seriós, hi
gaudiràs d’un menú degustació exquisit i
contundent on en Francesc expressa els seus
sentiments i força. Vés-hi amb gana!

la influència de
ferran adrià, a
barcelona, es percep
en qüestions de
tècnica culinària
i creativitat,
però sobretot
en el carrell de
grans cuiners
que treballen a la
nostra ciutat

dani

lechuga

Mestre de la carn

El pots trobar al Bohèmic. Manso, 42. BCN
(Sant Antoni). ( 93 424 06 28.

oriol

IVERN

Un viatge a
l’essència

Oriol Ivern (Begues, 1975) diu que a l’Hisop
(una estrella Michelin i una extraordinària
relació qualitat-preu), vol aconseguir deslliu
rar-se d’accessoris en els plats i centrar-los
en l’essència dels gustos.
És probablement un dels més intrèpids cuiners
joves de Barcelona i, tot i la seva creativitat,
diu que fa cuina catalana contemporània.
Parar al seu Hisop és obligatori. Entre altres
coses perquè ofereix un menú degustació
per 29 euros que trenca les barreres de la
relació qualitat-preu.
El pots trobar a l’Hisop. Passatge Marimon, 9.
BCN (Sant Gervasi). ( 93 241 32 33.
Web: www.hisop.com.

albert

ventura

Inclassificable

Albert Ventura (Barcelona, 1973) va obrir el
2005 el seu local dedicat a l’avantguarda.
Des de la planta inferior fa cuina d’autor. A
la superior, a peu de carrer, hi té una barra
on serveix tapes delicioses a preus molt asse
quibles. D’ell podríem destacar-ho tot, però,
per exemplificar com n’és d’inclassificable,
un detall: ofereix la que probablement és
la millor hamburguesa de Barcelona i, al
mateix temps, no dubta a apostar per la cre
ativitat. Dos cuiners en un.
El pots trobar al Coure. Passatge Marimon,
20. BCN. ( 93 200 75 32.
Web: www.restaurantcoure.es.
Dani Lechuga (Barcelona, 1977) ve d’una
família dedicada a la importació de carn.
Així, no és d’estranyar que sigui un mestre
de la proteïna animal. Malgrat això, compte,
al Caldeni ofereixen molt més que la millor
carn de Barcelona. No en va aquest home
format a Mugaritz, Talaia Mar i La Broche,
entre d’altres, va ser anomenat Cuiner de
l’Any 2011 al Fòrum Gastronòmic de Girona
i Cuiner Jove del 2010 per l’Acadèmia
Catalana de Gastronomia.
El pots trobar al Caldeni. València, 452. BCN
(Eixample). ( 93 232 58 11.
Web: www.caldeni.com.

ATENCIÓ, NOIES!
Dels gairebé 300 alumnes del CETT,
només el 26 per cent són noies. Com és
possible aquesta descompensació a les
cuines professionals? Noies, us necessitem. Volem més xefs amb faldilles!

