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han preguntat mai a
què té gust un còctel
inspirat en un ballet? I
en una òpera? La res-

posta la té, un any més, el Festival
de Peralada, que conjuntament
amb la destil·leria escocesa The
Macallan va presentar ahir els dos
nous còctels d’enguany, que estan
inspirats en el Ballet Flamenc de
Sara Baras i en l’òpera Andrea
Chénier, que es podran veure el 26
de juliol i el 8 i 9 d’agost, respecti-
vament. 

«Es tracta de fer una associació
d’idees», explica l’autor dels com-
binats, Hèctor Henche, de Fizz
Bartenders. En el cas d’Andrea
Chénier, es tracta d’una passió lí-
rica inspirada en la Revolució
Francesa, de manera que Henche
va voler utilitzar un dels ingre-
dients clàssics de la cuina france-
sa: la mantega. «L’ingredient més
significatiu de la cuina francesa és
la mantega, sense dubte. A més,
durant l’època anterior a la Revo-
lució Francesa va haver-hi el gran
esclat gastronòmic de França, amb
grans cuiners a les corts que des-
prés es van haver d’exiliar», expli-
ca Henche.

Així doncs, el cocteler va deci-
dir partir d’un còctel clàssic com el
Hot Buttered, que normalment
s’elabora amb rom però que en
aquest cas ha substituït per whis-
ky. Pel que fa a la resta d’ingre-
dients, s’ha volgut jugar amb cítrics
com pell de llimona i de taronja
combinats amb altres de més dol-
ços com la canyella i la vainilla. Se-
gons indica, ha volgut «jugar» amb
la intensitat dels ingredients i el re-
sultat ha estat «la perfecta unió de
cítrics com la llimona i la taronja,
a més de la suavitat atorgada per
la canyella i els tocs aromàtics al pi-
lar fonamental d’aquest whisky
de malta: el xerès». 

També forma part de l’encant la
manera com se serveix: «Normal-
ment el Hot Buttered se serveix ca-
lent, però a nosaltres se’ns feia di-
fícil d’imaginar-ho pensant que es
tracta de l’estiu. Per això, ho refre-
dem amb una tetera, hi posem gel
sec i ens queda una coctelera-te-
tera», assenyala Henche.
Aquest còctel es podrà de-
gustar al Castell de Perala-
da el dia 26 de juliol, quan
l’Orquestra i el Cor del Gran
Teatre del Liceu de Barcelo-
na estrenaran la cèlebre òpe-
ra d’Umberto Giordano. 

En el cas de l’espectacle de
Sara Baras –Medusa, la Guar-
diana–, la figura de l’artista ha es-
tat clau a l’hora de determinar el
còctel. «Com que sempre va ves-
tida de vermell i amb vestits com
estilitzats, també hem volgut fer un
còctel estilitzat, vermell, fi, servit en
una copa llarga», explica el cocte-
ler. Pel que fa al gust, es vol evocar
«els matisos del sud i els sabors que
ens els recordin». Per això, a la base
de whisky s’hi sumen fruits ver-

mells, romaní, mel de romaní i una
combinació de cítrics. «Amb
aquest còctel, el consumidors s’en-

dinsen completament en el
món del flamenc», assenyala.
«La clau és la subtil dolçor de

la mel i la frescor del romaní
mediterrani, que units al vi-

brant color vermell dels gerds i
al The Macallan donen un re-

sultat inesperat, afegeix». Aquest
any, doncs, la participació de Sara
Baras al festival serà molt especial,
ja que a banda de tenir el seu pro-
pi còctel també rebrà la Medalla
d’Honor del festival, que en ante-
riors ocasions han rebut artistes
com Montserrat Caballé o Paco de
Lucía. El còctel dedicat a Baras es
podrà tastar els dies 8 i 9 d’agost. 

Els dos còctels es van presentar
ahir a l’hotel Alma de Barcelona,
amb la presència del director del
Festival, Oriol Aguilà, i el «brand
manager» de The Macallan a Es-
panya, Francisco Hernández. «El
maridatge entre cultura i oci és es-
pecialment propici a les nits d’es-
tiu a l’aire lliure. En aquest marc,
l’excel·lència de les propostes ar-
tístiques del festival combinen a la
perfecció amb l’esperit de gran
qualitat del whisky de malta es-
cocès per excel·lència», va asse-
gurar Aguilà. 

Combinat de temporada
A banda d’aquests dos còctels es-
pecials inspirats en aquests es-
pectacles, també hi haurà, com
cada any, un còctel que es podrà
degustar al llarg de tot el festival.
«Sempre fem servir producte de
temporada, molt fresc i sense ga-
ire càrrega d’alcohol», indica
 Henche. «Els primers anys vam fer
servir sobretot cítrics i llimona;
després amb taronges i motes de
cacau i en aquesta edició hem
apostat per un frozen amb llimo-

na, menta i albercoc», detalla
el cocteler. 

S’

Un còctel basat en la mantega per recordar una òpera sobre la Revolució Francesa, i un altre de vermell i passional per
combinar amb Sara Baras. Aquestes són les dues propostes que es podran degustar aquest estiu al Festival de Peralada: la
primera, el 26 de juliol, quan es representarà l’òpera «Andrea Chénier», i la segona el 8 i 9 d’agost, quan la ballarina actuarà
al festival i també en rebrà la Medalla d’Honor. El cocteler Hèctor Henche explica com els ha elaborat. 

Els combinats es podran tastar durant les nits d’aquests espectacles 

«Andrea Chénier» i Sara Baras
inspiren dos còctels a Peralada 

El rEportatgE
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Tanta feina per còctels
que només es podran

beure dos dies concrets. Val la
pena?

Sí, perquè és un dia molt
especial. És un repte molt

bonic, i veient el resultat, doncs
val la pena. 

Porten tres anys fent
còctels basats en

espectacles. 
Sí. El primer any no vam tre-
ballar amb aquest format,

sinó que només vam oferir el ser-
vei normal. El segon, però, ja li
vam donar la volta a nivell con-
ceptual, i ens va funcionar molt
bé. El primer dia, per exemple,
vam arribar a les 800 consum-
cions, que és molt. 

Quina acollida han
tingut?

Hi ha gent que ja
ve cada any per

demanar-nos el còc-
tel d’aquella tem-

porada o el de
l’espectacle. 
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«És un repte
molt bonic que
val la pena»

LA DADA

En una nit del Festival 
Fins a 800 consumicions es poden
arribar a servir en una nit de festival.
En aquesta edició, s’elaboraran dos
còctels especials. 

800 CONSUMICIONS 

El còctel basat en l’òpera
Andrea Chénier té com a base
la mantega, ingredient clau
de la cuina francesa 

El combinat inspirat en Sara
Baras és de color vermell,
amb una copa estilitzada 
i vol recordar al sud 
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