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SEGRE ha reunit, en una cuina i entorn d’una taula de restaurant, el millor cuiner de l’any, el millor sommelier i el

creador de la segona millor tapa de Catalunya, que curiosament aquest any són tots de les comarques lleidatanes. En

un debat sobre el futur de la gastronomia lleidatana, lloen el seu potencial pel producte, però demanenmés confiança.

CUINADEBAT

Excel·lència gastronòmica
Elmillor cuiner, elmillor sommelier i la segonamillor tapadeCatalunya, tots reconeguts aquest 2013,
són de les comarques lleidatanes i SEGRE els ha reunit || Els tres guardonats estan convençuts del
potencial de la cuina de Ponent, però demanenmés confiança perquè acabi de fer eclosió

D’on li ve l’afició per la gastrono-
mia?
La meua àvia i la meua mare di-
uen que des de petit ja deia que
volia ser cuiner.Al meu pare li
agradava menjar i hem anat a
molts restaurants.A més, m’agra-
da fer feliç la gent, que es diver-
teixi menjant.
Què li ha suposat el premi?
No és només meu, és de tot el

restaurant. No ens l’esperàvem.
És un valor afegit i un al·licient,
una forma de donar energia a la
nostra cuina per continuar creant.
Personalment suposa creure que
estàs fent les coses bé.
En què basa la seua cuina?
A fer una cuina transparent, de
veritat, amb productes de proxi-
mitat i respecte envers ells.
Té algun referent al món de la gas-
tronomia?
No tinc un referent clar. No és
una meta per a mi ser com algú,
sinó aprendre dels altres sense
voler copiar.

«M’agrada fer disfrutar
la gentmenjant»

Gabriel Jové
CUINER

R. RÍOS

❘ LLEIDA ❘ Lleida té motius per pre-
sumir de gastronomia i aquest
any encara més. I és que de les
seues comarques són el Millor
Cuiner de l’Any (Albert Mari-
mon, de La Cava deTàrrega), el
Millor Sommelier (Toni Lara, de
L’Estel de la Mercè de Lleida) i
la segona millor tapa de Catalu-
nya (obra de Gabriel Jové, de
Cal Xirricló de Balaguer). Lluny
de ser una simple casualitat o
coincidència en el temps, els tres
reconeixements demostren l’ex-
cel·lència de la cuina lleidatana,
una cosa de la qual els guardo-
nats estan convençuts. “La gas-
tronomia d’aquí és excel·lent. És
bo per a tot el territori que es
comenci a veure que tenim una
mica més que caragols i carn a
la brasa, i premis com aquests hi
ajuden”, assegura Jové. I és que
hi ha verdures de qualitat, hor-
talisses, fruites, embotits, olis,
formatges...” “De producte bo,
n’hi ha de tot tipus aquí. El po-
tencial de la nostra cuina és in-
finit”, diu Marimon. Per no par-
lar dels vins.“Vivim unmoment
molt dolç.Tenim molts estils de
vi i això per a una DO (la de
Costers del Segre, en aquest cas)
és molt bo.A Barcelona s’estan
bevent ja molts vins de Lleida”,

assegura el sommelierToni La-
ra. I llavors, què li falta per aca-
bar de fer eclosió? “Aquesta és
la pregunta del milió que ens
fem sempre”, reconeix Mari-
mon. Cap dels tres no té el se-
cret, però sí que estan conven-
çuts d’una cosa: en bona part és
una qüestió de confiança, tant
de restauradors com de clients.
“Encara, assegura Jové, no aca-
bem de ser conscients del que
tenim.Necessitem creure’ns-ho
més.” “Els cuiners cada vegada
creuen més, però falta confian-
ça per part dels clients”, reco-
neix Lara. I l’actitud del Millor
Cuiner de l’Any també és clara:
“Si la gent de Lleida prefereix
anar-se’n a menjar a Barcelona
o aTarragona no anem bé.No fa
falta que tots siguem Ferran
Adrià, però quanta més oferta
hi hagi, millor.” Perquè en-

Edat: 31 anys

Local: Cal Xirricló. Balaguer.

Premi: Segona posició en el
concurs deMillor Tapa de l’Any de
Catalunya. La seua creació,
‘Minirahola de xai a l’estil Thai’.

Per què va decidir dedicar-se al
món del vi?
Vaig estudiar hostaleria, però
després vaig estar tres anys a
Southampton i vaig tenir l’opor-
tunitat de provar molts vins. És
un món que no s’acaba.
I està més de moda que mai.
I tant de bo que no pari. Des
que vam obrir el restaurant, els
cellers de la DO Costers del Se-

«Explico qu
més que un

Toni Lara
SOMMELIER

IMPULS

“Els premis ajuden a

situar la cuina de Lleida i

que vegin que hi ha més

que caragols i carn”
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El producte local i de qualitat és el principal
potencial de la gastronomia de Ponent. Però els
dos cuiners i el sommelier de Lleida guardonats
reclamen tambémés confiança

AlbertMarimon,Toni Lara i Gabriel Jové són
unamostra de l’excel·lència de la cuina de
Lleida i creuenque aquesta és al bon camí per
acabar de despuntar commereix

GuiaMichelin anunciarà el pròxim20de
novembre els restaurants ambestrella en una
gala a Bilbao. A la província de Lleida,
actualment, només n’hi ha un, El Fogonyde Sort

cara que no són els guar-
dons els que fan millor una cui-
na, contribueixen a la seua pro-
moció.

Mostra d’això en són les pres-
tigioses estrella Michelin, de les
quals actualment Lleida només
en posseeix una, que està a les
mans d’El Fogony de Sort, que
espera poder, com a mínim, re-
validar-la el pròxim 20 de no-
vembre. O, per què no, que hi

hagi més restaurants reconeguts
a la llista.

Però, reconeixements a part,
el millor cuiner de l’any, el mi-
llor sommelier i el creador de la
segona millor tapa no s’obliden
de reclamar més suport de les
administracions.“Hi hauria d’ha-
ver una empenta per la seua
part”, diuen. Fins i tot amb tot,
auguren un gran futur. I aporten
una paraula per definir a la cui-

na lleidatana i el moment que
viu. És “inquieta” per a Lara.
“Arribarà el moment de despun-
tar”, diu. Coincideix Marimon,
que assegura que és “latent, a
punt d’explotar”. “Per a mi la
gastronomia de Ponent és fu-
tura”, confessa Jové. Ingredients
d’una recepta que situen en la
cuina lleidatana, asseguren ells
mateixos, en el bon camí i cap a
una etapa molt millor.

gre s’han doblat. Intento expli-
car als clients que un vi no és
només una beguda.
En què basa el seu celler?
Tinc 150 referències. Busco vins
amb ànima, varietats autòcto-
nes, que transmetin alguna co-
sa. I els recomano en funció del
menjar, de la companyia, de si
fa sol o plou, si és de dia...
Què significa ser el millor som-
melier de Catalunya?
És una gran responsabilitat que
confiïn en tu. És un reconeixe-
ment professional i em posicio-
na en el món del vi.

ue un vi és
na beguda»

Edat: 37 anys.

Local: L’Estel de la Mercè. Lleida.

Premi: Va ser escollit Millor
Sommelier de Catalunya 2013 el
juny passat a la Llotja entre els 19
millors experts catalans.

❘SORT ❘El pròxim 20 de novem-
bre la prestigiosa GuíaMiche-
lin presentarà la seua edició
del 2014 a Bilbao. La incòg-
nita, pel que fa a Ponent, es-
tarà a saber si manté la seua
estrella El Fogony de Sort
l’únic restaurant lleidatà amb
aquesta distinció, si n’acon-
segueix més o si el llistat in-
clou més establiments de la
província.

“Miren molt la continuïtat,
necessites un bagatge perquè
no és una cosa d’un dia per
l’altre. Però cal pensar que és
una guia privada i que poden
fer el que vulguin”, explica
Zaraida Cotonat, xef d’El Fo-
gony. Fa 21 anys que són al
peu del canó amb el restau-
rant i vuit amb estrella Mi-
chelin.

Encara que prefereix no
pronunciar-se sobre altres
possibles candidats lleidatans
a tenir aquest reconeixement,
està convençuda de l’ex-
cel·lència de la gastronomia
de Ponent. “M’agrada que
Lleida hi surti (també refe-
rint-se a les distincions acon-
seguides per Gabriel Jové,To-

ni Lara i Albert Marimon)
perquè estem una mica dei-
xats quant a gastronomia.Te-
nim producte, cuiners i esco-
la i els premis són una pla-
taforma per donar a conèixer
la província. És una pena que
no se’ns reconegui fora
d’aquí”, assegura.

Creu que una major confi-
ança dels mateixos lleidatans
en la seua cuina és una de les
principals bases per aconse-
guir posicionar la gastrono-
mia lleidatana on, per quali-
tat, hauria de ser. “Fa falta
que la gent d’aquí practiquin
i valorin la cuina que tenim”,
afirma. I la seua aposta és cla-
ra: el producte local. “És el
principal valor que tenim i
hauríem d’utilitzar-lo, més
perquè no val qualsevol cosa
en una gastronomia bona.Ai-
xò sí, cal ser conscients, res-
tauradors i clients, que l’au-
tenticitat del producte té
un preu” conclou.

El Fogony de Sort,
vuit anys d’estrella
Michelin

És el millor cuiner de l’any.
El millor és el Joan Roca i no li
trauré el títol (rialles). El premi és
un reconeixement a un projecte
de molts anys de feina. En fa més
de 25. També perquè m’agrada
atendre la gent i menjar.
Com i per què va començar?
Ja amb un company d’EGB dè-
iem que volíem estudiar hostale-
ria.Vaig començar als 14 anys.

Quina és la seuamàxima en la cui-
na?
He passat per moltes cuines en
tots aquests anys. Cal conèixer el
producte i que t’agradi, i aplicar-
li la menor tècnica possible.Això
baixa el preu i va bé en temps de
crisi.
Quina és la seua meta?
Vull continuar igual. El projecte
passa per intentar arribar a tenir
el 100% de producte català i lo-
cal. Per responsabilitat i sensibi-
litat amb amics i companys. Crec
que aquest és el plus dels nostres
restaurants.

«Busco aplicar poca
tècnica al producte»

AlbertMarimon
CUINER

Edat: 41 anys

Empresa: Fogons de Forès. Agrupa
diversos restaurants, entre ells La
Cava deTàrrega.

Premi:Millor Cuiner de l’Any.
Escollit al Fòrum de Girona.

Gabriel Jové, Toni

Lara i Albert

Marimon, reunits

per SEGRE per

conversar sobre els

premis i la cuina

lleidatana.

LLEONARD DELSHAMS

Zaraida Cotonat.
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Rosendo Manrique
Resaltado


	0911SEGRE - SEGRE CATALA - GUÍA - pag 46
	0911SEGRE - SEGRE CATALA - GUÍA - pag 47

