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La possibilitat de gaudir de
la cuina dolça d’El Celler de
Can Roca, el millor restau-
rant del món, es troba avui
i demà a les mans dels lec-
tors i els subscriptors d’El
Punt Avui gràcies a l’oferta
del diari per adquirir el
llibre Cuinem a casa les
postres de Jordi Roca per
tan sols 9,95 euros, junta-
ment amb el cupó del dia,
que s’haurà de retallar en
la penúltima pàgina del
diari i s’haurà de lliurar al
quiosquer en el moment de
la compra de l’obra.

El llibre permetrà en-
dur-se a casa tota l’exqui-
sidesa de les receptes que
el petit dels Roca ha elabo-
rat per al seu restaurant
familiar. Es tracta d’una
selecció de seixanta-qua-
tre receptes de la tempo-
rada passada, algunes de
les quals són adaptacions
casolanes d’especialitats
d’alta cuina. Per Josep Su-
carrats, director de la re-
vista Cuina, “Cuinem a
casa les postres de Jordi
Roca és una invitació a di-

vertir-se amb la cuina dol-
ça. Us passarà amb el sor-
prenent pastís Tatin de
remolatxa, que versiona la
recepta original francesa.
O amb els deliciosos alber-
cocs rostits amb herbes,
que mai havíeu pensat que
culminarien tan bé el vos-

tre àpat. O amb les recep-
tes que segueixen el calen-
dari festiu: la mona dels
caramels, per Pasqua; el
gelat d’aigua de roses, per
Sant Jordi; els brioixos
dels Reis Mags, per cloure
les festes de Nadal...”

Segons aquest especia-

lista gastronòmic, el llibre
està fet pensant en el gau-
di màxim perquè, a més
d’un plaer del gust a l’hora
de menjar les postres, el
seu procés d’elaboració
sigui una experiència es-
timulant i entretinguda.
“La pastisseria i la cuina
consisteixen a divertir-se,
quan menges i quan cui-
nes”, és una de les refle-
xions de Jordi Roca, que
també activa amb les se-
ves creacions records d’in-
fantesa elaborant postres
diferents, però que pel sa-
bor estimulen els records
gustatius dels comensals.

Un valor afegit d’aques-
ta obra és el seu com-
ponent gràfic. Jordi Roca
ha col·laborat estreta-
ment amb una de les mi-
llors fotògrafes gastronò-
miques del moment, Be-
cky Lawton, que un cop
cada mes s’instal·la en un
racó d’El Celler de Can
Roca per intentar captar
amb la imatge fotogràfica
el que els clients del res-
taurant troben amb el pa-
ladar. Una experiència
sensitiva que ara també
es pot viure a casa. ■

El Punt Avui ofereix avui i demà la possibilitat d’adquirir el llibre ‘Cuinem a casa
les postres de Jordi Roca’, amb les millors receptes per acabar un bon àpat
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Can Roca per endur-se
Els germans Roca han arribat
a l’excel·lència per una via
molt planera: els plats de la
seva mare, Montserrat Fon-
tané, que encara té un impor-
tant paper a El Celler de Can
Roca, on van créixer els tres
fills. El llibre La cuina de la
meva mare, de Joan Roca, el
gran dels germans, també
es podrà adquirir al quiosc, a
partir del divendres 17, per
només 9,95 euros i el cupó
del dia, que es podrà retallar
en la penúltima pàgina d’El
Punt Avui. Els plats que s’ex-
pliquen a La cuina de la meva
mare són tot un homenatge
a la gastronomia tradicional
catalana, la font que ha ins-
pirat tota la seva renovadora
cuina amb arrels. No hi fal-
ten elaboracions com ara
els calamars a la romana,
els canelons i l’escudella i
carn d’olla. Es presenten
cent vint receptes que, amb
tocs molt especials, ens re-
cordaran el plat de la mare
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I també la
tradició de la
cuina de la mare

Tan sols cal un
cupó i 9,95 euros
per gaudir de la
cuina dolça del
millor restaurant
del món

Bitò Produccions organitzarà
i gestionarà la 51a edició del
Festival de la Porta Ferrada,
després que l’oferta de l’em-
presa saltenca hagi estat la
millor valorada de les sis que
es van presentar al concurs
convocat per l’Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols per
externalitzar la producció
del certamen.

El director de Bitò, Salva-
dor Sunyer, manifestava ahir
la convicció que el festival es
pot millorar: “És el més antic
de Catalunya i té prestigi, pe-
rò es pot anar molt més en-
llà.” El contracte serà només
per aquesta temporada, però
això no serà obstacle “per co-
mençar a definir una nova lí-
nia estratègica, un nou rumb
que no ha de ser rupturista
però sí de transició”.

ARTS ESCÈNIQUES CINEMA

L’alcalde de Reus, Carles Pe-
llicer, assegura que demos-
trarà “amb fets” la voluntat
de la continuïtat de la fira Tra-
pezi, que va començar dijous
al vespre i s’allarga fins demà.
Fa pocs dies es va posar en
marxa la plataforma Així, No.
Per un Trapezi Digne. Ahir ja
sumava un centenar d’adhe-
sions. En el manifest es diu:
“No esgarrieu una manera
de fer, un tarannà, aquell es-
forç, aquell objectiu que ha
costat tant.” ■ REDACCIÓ

L’alcalde de Reus
tanca la incertesa
del Trapezi
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L’actor Sergi López serà pre-
sent en la 66a edició del Festi-
val de Canes amb la pel·lícula
francesa Michael Kohlhaas, di-
rigida per Arnaud Des Palliè-
res, en què comparteix reparti-
ment amb Mads Mikkelsen,
Bruno Ganz, Amira Casar, De-
nis Levant i David Bennent. La
pel·lícula és una adaptació de
la novel·la homònima escrita
per l’alemany Heinrich Von
Kleist el 1811, inspirada en la
història real d’un marxant de
cavalls que va viure al segle
XVI i que, després de ser vícti-
ma d’abús de poder, va decidir
revelar-se i construir un exèrcit
per reclamar justícia. L’actor
vilanoví, que en el film inter-
preta un beneit que s’enrola
a l’exèrcit de Kohlhaas, as-
sisteix a Canes per sisena
vegada en la selecció oficial
del Festival.■ AGÈNCIES

Sergi López,
a Canes amb
‘Michael Kohlhaas’

Bitò gestionarà la
Porta Ferrada

La programació, que es
concentrarà entre la segona
quinzena de juliol i la primera
d’agost, no es farà pública
fins a finals de mes, ja que les
actuacions estan emparaula-
des o reservades, però en es-
tar pendents de l’adjudicació
no hi ha cap contracte tancat.
Sunyer aposta per propostes
atractives per a qualsevol ti-
pus de públic, però amb un
plus d’arrelament al territori.
Al marge de la tria d’artistes,
volen considerar altres esce-
naris en espais de Sant Feliu
“relativament desconeguts
per al gran públic”. Pel que fa
a la comercialització, Bitò
apostarà molt per les eines de
venda d’entrades que fan ser-
vir per a Temporada Alta,
molt centrades en la presèn-
cia a internet. ■ E. AGULLÓ


