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R. RÍOS/AGÈNCIES
❘ LLEIDA ❘ Per a la Guia Michelin
2014 la gastronomia de Lleida
també està a l’alça. I és que la
cuina lleidatana té, des d’ahir,
dos estrelles. El Fogony de Sort
manté la seua vuit anys després
i la nova és per al restaurant Ma-
lena, al complex de LaVaqueria
de Gimenells, que recupera
aquesta prestigiosa distinció des-
prés de perdre-la el 2004 per
tancament de l’anterior establi-
ment. “Ha sigut una sorpresa.
Estem molt contents. Amb el
temps veurem què suposa, però
ajudarà a projectar-nos de cara
a l’exterior”, explicava ahir a la
nit en declaracions a aquest di-
ari un emocionat Xixo Castaño,
responsable del Malena, poc des-
prés de conèixer la notícia.Amb
més de tres dècades d’experièn-
cia en el món de la restauració,
Castaño va aconseguir l’any
2000 una estrella Michelin per
al seu anterior Malena, que va
tancar quatre anys després per-
dent-se amb això la distinció.
“Crec que han tingut en comp-
te la qualitat del producte que

utilitzem i la tècnica (especial-
ment les seues noves coccions al
vapor de la brasa)”, va afirmar
Castaño.Aquest diari no va po-
der contactar amb els responsa-
bles d’El Fogony de Sort. La ce-
rimònia de presentació de la
guia, celebrada ahir a la nit al
Museu Guggenheim Bilbao, va
oferir més sorpreses. La gastro-
nomia catalana va augmentar en
cinc el nombre d’estrelles que
ostentava el 2013 gràcies als re-
coneixements al Malena, als res-
taurants 41º iTickets (d’Albert
Adrià), L’O i Les Moles, a més
de L’Angle i Gaig, computats
com a nous Michelin a causa del
canvi de local o de nom de l’úl-
tim any.Tanmateix, el somiat nou
tres estrelles se’n va anar a Ma-
drid. El restaurant Àbac de Jor-
di Cruz, que aspirava a entrar
en aquesta categoria (en la qual
ja hi ha 8 locals) es va veure su-
perat pel Diverxo del jove Da-
vid Muñoz. Catalunya tampoc
no va sumar nous dos estrelles,
però sí que perd les dos que te-
nia Can Fabes per tancament.

SegonaMichelin per a Lleida
El Malena, a Gimenells, recupera l’estrella a la prestigiosa guia i El Fogony de Sort manté la seua
després de vuit anys || Tres distincions per al Diverxo deMadrid i ja són 8 en aquesta categoria
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Xixo Castaño, en una imatge d’arxiu al nouMalena, mostrant la seua nova tècnica de cuina al vapor de la brasa.
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Can Fabes, del desaparegut
Santi Santamaria, perd les
dos estrelles que tenia per
cessament de l’activitat

Justícia. Condemna la farmacèutica a
indemnitzar els afectats per la talidomida

36
Literatura. El poeta lleidatà Jordi Pàmias
guanya el premi de narrativa Vila de Catarroja
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Tres estrelles Michelin

Diverxo (Madrid)

Dos estrelles Michelin

M.B. (Santa Cruz de Tenerife)

El Portal (La Rioja)

Una estrella Michelin

BonAmb (Alacant)

Monastrell (Alacant)

41º (Barcelona)

L’Angle (nova ubicació) (Barcelona)

Gaig (nova ubicació) (Barcelona)

Tickets (Barcelona)

Zaranda (nova ubicació) (Mallorca)

Cal Paradís (Castelló)

Árbore da Veira (La Corunya)

La Salgar (Gijón)

Malena (Gimenells, Lleida)

La Botica (Valladolid)

La Casa del Carmen (Toledo)

Arbidel (Astúries)

Alejandro (Almeria)

L’Ó (Sant Fruitós de Bages, Barcelona)

Tierra (Toledo)

Hospedería El Batán (Terol)

Les Moles (Tarragona)

El Poblet (València)

Xixo Castaño
RESTAURANT MALENA

«Elmillor regal que
ens podrien fer»
❚ “Estem encantats de la vida. És
el millor regal que ens podrien
fer. Amics i clients tenien moltes
ganes d’aconseguir aquesta es-
trella i ells ens han ajudat a arri-
bar fins aquí. La distinció també
és un reconeixement al moment
que està vivint la cuina lleidata-
na”.

Vuit anys d’estrella per a El Fogonyde Sort
❚ La Guia Michelin 2014 no ha volgut faltar a la seua cita amb El
Fogony, que fa 8 anys que té estrella. La seua xef, Zaraida Coto-
nat, deia recentment que una de les claus és la continuïtat.


