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L'any que acaba ha estat molt
prolífic en llibres gastronòmics,
des de les obres d'autor com la del
banyolí Jaume Fàbrega La Cuina
mondernista. Obrers, menestrals,
burgesos i indians, a receptaris
com Perú, de Gastón Acurio, pas-
sant per reedicions imprescindibles
com la del Larousse Gastronomique
en espanyol.

El millor restaurant del món ha
merescut dos llibres, editats per Li-
brooks: El Celler de Can Roca: ge-
nerant valor en empreses de serveis,
en el qual Carles Cabrera aborda el
model de negoci dels germans
Roca; i la reedició, en un format
més manejable, d’El Celler de Can
Roca, en el qual els seus protago-
nistes mostren el que fan, com i per
què.

Es van presentar obres de grans
cuiners: Massimo Bottura, amb
tres estrelles Michelin a l’Osteria
Francescana (Mòdena, Itàlia), va
publicar amb Phaidon Nunca con-
fíes en un chef italiano delgado, bar-
reja de la seva trajectòria i les seves
receptes emblemàtiques; i la ma-
teixa editorial va triar Enrique Ol-
vera per al seu primer llibre Méxi-
co de adentro hacia afuera, un re-
ceptari consagrat a la seva cuina en
Pujol (Ciutat de Mèxic) i a la del seu
país.

També ha debutat en la publi-
cació Paco Pérez, que suma cinc es-
trelles Michelin i que repassa a

Miramar (Montagud Editors), els
75 anys d'un local que es va trans-
formar de quiosquet de la platja de
Llançà a un dels principals expo-
nents d'avantguarda culinària.

Montagud ha portat al paper
amb 50 pasos un altre restaurant
amb història, construït per sis ge-
neracions a casa Gerardo (Astú-
ries), avui amb una estrella Mi che-
lin i tota una institució culinària

amb Pedro i Marcos Morán al cap-
davant, i Caldos. El código del sabor,
imprescindible per els qui vulgu-
in millorar les seves tècniques cu-
linàries gràcies al treball del va-
lencià Ricard Camarena.

Per als afeccionats a cuines fo-
ranes es van publicar aquest any
delícies com México. Gastrono-
mía (Phaidon), una compilació
de més de 700 receptes, ingre-

dients i utensilis; Tòkio. Las recetas
de culto (Lunwerg), per gaudir
d'autèntics plats nipons, i Jerusalem
(Salamandra), amb elaboracions
de Yotam Ottolenghi i Sami Tami-
mi.

Si el que interessa és menjar bé
sense cuinar, Where xefs eat (On
mengen els xefs) (Phaidon), recull
les recomanacions de 630 grans
cuiners en 70 països. Altres, com El

chef en casa (Planeta), de Magda
Carlas, i Indise Xef's Fridges, Euro-
pe (Taschen), de Carrie Solomon i
Adrian Moore, endinsen el lector
en rebosts, neveres i menús set-
manals de famosos xefs.

Però si on hom vol endinsar-se
és en el complex món de la gas-
tronomia, el llibre a triar és La-
rousse Gastronomique en espany-
ol, la tercera edició revisada i en-
riquida amb 7.000 fotos d'una obra
clau en aquest camp, amb 2.500 re-
ceptes, 4.200 articles sobre pro-
ductes, tècniques i denominacions
d'origen, i biografies de cuiners.

Almudena Villegas va publicar
Grandes maestros de la historia
de la gastronomía (Almuzara), un
volum que recorre les biografies de
personalitats que han destacat al
llarg dels segles per les seves apor-
tacions a aquest àmbit.

Després de reconquistar les bar-
res, el vermut ha arribat a les lli-
breries amb Teoria i práctica del
vermut (Now Boocks), en el qual
Josep Sucarrats, Miquel Àngel Va-
quer i Sergi Martín exploren amb
sentit de l'humor la seva història i
l'auge actual.

Altres obres temàtiques inte-
ressants són El gran libro de los ce-
reales, semillas y legumbres, Fish,
per menjar peix amb consciència
ecològica, i Crudo, sobre carpac-
cios, tartars i altres preparacions
que no requereixen foc, tots de
Lunwerg.
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Llibres per assaborir i regalar
L’any que acaba situa dos llibres dels germans Roca i un de Paco Pérez entre les millors edicions de temàtica

gastronòmica, sense oblidar l’estudi «La cuina modernista. Obrers, menestrals, burgesos i indians», de Jaume Fàbrega


Josep Roca, Joan Roca i Jordi Roca. 

ANIOL RESCLOSA

El segon Gran Circ de Nadal de
Girona, que ha girat al voltant de
les grans il·lusions, ha atret 17.633
espectadors de 227 municipis di-
ferents. Tot i que no s'ha arribat a
fer el ple (s'havien posat a la ven-
da 20.000 entrades), l'organització
destaca que aquesta edició ha
permès consolidar la iniciativa i
elevar Girona «al nivell de les
grans capitals europees» que acu-

llen circs per les festes nadalen-
ques (com ara Amsterdam, París o
Stuttgart). 

Els artífexs del Gran Circ de
Nadal creuen que han aconsegu-
it portar a la ciutat «el millor es-
pectacle que s'ha vist en els darrers
90 anys» i destaquen que la bona
acollida que ha tingut és un aval
que ha de permetre que Genera-
litat, Estat i més patrocinadors
privats s'hi impliquin per consoli-
dar-lo del tot. 

Nou funcions repartides en qua-
tre dies que han portat a la ciutat
fins a 44 artistes d'onze països di-
ferents. Amb les grans il·lusions
com a eix conductor, el Gran Circ
de Nadal «Màgic» de Girona ha

permès veure, entre d'altres, tres
grans mags sobre la pista, contor-
sions impossibles des de Nigèria,
volteig acrobàtic d'Etiòpia, pallas-
sos de Portugal, teles aèries des
d'Ucraïna, trapezis d'Itàlia o cavalls
que ballen en cercle vinguts de
França.

«Màgic» va abaixar el teló aquest
passat diumenge. El balanç de
públic ha resultat similar a la de l'a-
ny passat, en què la primera edi-
ció del circ va tenir com a atractiu
que es feia sobre gel. El director,
Genís Matabosch, ha dit que s’ha
ofert als gironins «el millor circ vist
a la ciutat de Girona en els darrers
90 anys des de la vinguda del circ
francès Pinder el 1925». 

Per fer-ho possible, recorda l'or-
ganització, ha estat necessari un
any de feina i «infinitat de re-
unions, trucades i correus elec-
trònics» entre els promotors, Cir-
cus Arts Foundation, i l'Ajuntament

de Girona.El Gran Circ de Nadal ha
transformat durant quatre dies el
pavelló de Fontajau, amb un pres-
supost de fins a 370.000 euros per
a «una de les produccions escèni-
ques més cares de la història».
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El segon Gran Circ de Nadal de
Girona atrau 17.633 espectadors
Matabosch diu que s’ha

fet una de les produccions
escèniques més cares
de la història de la ciutat



Un dels espectacles d’il·lusionisme.

MARC MARTÍ


