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Gourmets de Tarragona

Festa d’estiu dels Gourmets als jardins d’en Blázquez

U

Viatge per la Selva Negra i l’Alsàcia

n vegada més el prestigiós joier tarragoní Joan Blázquez, autor del disseny
del Gastronia, entre d'altres precioses
escultures, ha cedit els magnífics jardins de la seva casa a Altafulla per fer-hi els
Gourmets la festa d'estiu.
La nit va acompanyar i sota un cel estrellat, en
aquest marc idíl·lic, envoltat d'arbres i peces
d'art, més d'un centenar de persones van gaudir
d'una inoblidable nit d'estiu, assaborint un bon
sopar elaborat per un càtering i escoltant en
directe la música tropical d'un quartet cubà.
També hi va haver, després del sopar, una estona
per ballar i tastar còctels caribenys, entre els
quals va triomfar per golejada el mojito.
Com a convidat d'honor, va acompanyar als
gourmets en la seva festa d'estiu, i en representació de l'alcalde d'Altafulla, el regidor de
turisme, que va pronunciar una petita xerrada
sobre la tasca que desenvolupen els gourmets
en pro del turisme gastronòmic, tot fent a la
vegada referències també al turisme d'Altafulla. Tots els assistents van rebre el darrer
número (128) de la revista Gastronomia i
Turisme, així com un record de la creativitat
d'en Joan Blázquez.
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ncara que sembli difícil, un viatge de
4 dies pot ser, això sí esprement-lo al
màxim, suficient per conèixer i gaudir
d’un territori de gran bellesa i singulars
paratges com és la Selva Negra (Alemanya)
i la veïna Alsàcia (francesa). Les excel·lents
comunicacions per autopistes, o bones carreteres entre ambdós països, permet al turista
endinsar-se en un o altre territori i viure uns
dies de grans plaers davant aquella natura privilegiada, ciutats medievals plenes d’encants,
catedrals, monuments, castells, gastronomia i
hotels meravellosos per hostatjar-se.
El nostre suggeriment viatger parteix de l’aeroport de Reus, des d’on es pot agafar un vol
de l’aerolínia Ryanair i volar fins a l’aeroport
de Hahn (Frankfurt). Un cop allí, recomanem
llogar un cotxe i començar l’apassionant ruta
cap a la Selva Negra. Aquest territori de llegenda, en una altra època poblat per llenyataires,
ossos i llops, és avui en dia un país que ofereix
multitud de cures termals, estacions d’hivern
i d’estiu, prestigiosos hotels i restaurants, en
una cadena de muntanyes, senders forestals
i valls verdes on s’emplacen els pobles tranquils, ordenats, pintorescos… senzillament
encantadors.
La ruta ens portarà a la cosmopolita i reconeguda Baden Baden, la simpàtica Freudenstadt
i la captivadora Friburg. De retorn, passarem a
França i visitarem Colmar, Sélestat i, naturalment, la capital de l’Alsàcia, Estrasburg.

Negra. Acull en el centre de la ciutat una de las
més grans places d’Europa, 210x216 metres,
creada en els seus orígens per acollir un palau
que mai es va construir. Hi trobem les arcades,
l’ajuntament i l’església parroquial. Al centre,
jocs d’aigua.

La que fou la capital d’estiuets d’Europa
continua igual que a finals del segle XIX i cal
perdre’s per la zona per a vianants, tot admirant
edificis i establiments; monuments, places
i fonts. Cal acostar-se a la Kurhaus, situada
on abans hi havia un gran palau neoclàssic.
Allí es troba el famós casino que va inspirar
Dostoievski a escriure la novel·la El Jugador,
l’any 1867. Davant hi ha la font d’aigües
termals i un auditori a l’aire lliure on s’hi fan
concerts a l’estiu.
Cal dedicar també un temps a Les Termes de
Friedrichsbad, la Casa de Brahms, el Castell
Nou i l’avinguda Lichtentaler. Ja als voltants
de la ciutat, el Castell de la Favorita (12 km) i
les vinyes badenses són dignes per visitar.

Rica ciutat moderna construïda al voltant d’una
monumental catedral (actualment en obres),
metròpoli intel·lectual i econòmica de l’Alsàcia, té port fluvial i una internacionalment
reconeguda universitat. Des de 1949 és la
capital d’Europa, on resideix el seu Consell.
Conserva els tramvies i és una seu gastronòmica important.
La visita més obligada és la Catedral NotreDame, una de les més belles i originals de
l’art gòtic, començada a construir l’any 1015
i acabada el 1284. Després convé passejar
pels voltants de la catedral, l’antiga ciutat i la
Petita France un dels llocs més curiosos i millor
conservats del vell Estrasburg, amb les cases
que es reflecteixen en l’aigua del canal.

BADEN BADEN

FREUDENSTADT

Uns 65 km separen Baden Baden de Freudenstadt, tant si s’hi va per la ruta de les vinyes,
com si s’agafa la ruta de les crestes. Les dues
són singularment interessants. La Ciutat de
l’Alegria, traducció del seu nom alemany,
fou arrasada a la Segona Guerra Mundial i
reconstruïda encara no en 10 anys. Actualment
és una important estació termal, punt de sortida
fonamental per a les excursions per la Selva
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FRIBURG

Al peu de la seva superba catedral, envoltada
d’una plaça, es troba Friburg, una de les ciutats més encantadores de la regió de BadenWurtemberg. Es tracta d’un important centre
universitari des de fa més de cinc-cents anys,
dinàmic centre de cultura i cent per cent ecològica, la ciutat conserva moltes zones per a
vianants, amb carrers i carrerons que mantenen
les llambordes, amb uns canalets d’aigua pels
costats (aneu en compte si hi poseu un peu!)
que en altres segles servien, diuen, per apagar
incendis. Els grans protagonistes de la ciutats
són les bicicletes i els tramvies.

COLMAR

El gran encant de Colmar rau en el caràcter
purament alsacià dels petits carrers farcits de
cases precioses, típiques d’abans, esculpides
i ornamentades, entre els canals d’aigua que
recorden Venècia (la zona més turística se la
coneix com la Petite Venice). Aquí no hi ha
una ruta, ja que cal perdre’s pels seus carrers
mirant a dreta i esquerra, pensant que el temps
s’ha aturat, que no hi ha rellotges… fent un
passeig amb barca.

El cannal de Co
Colm
lmar
lm
mar

ESTRASBURG

Unn bon
onicc esppaaii de Coolmar
onic
lmar
lm
ar

La pla
La
laça
ç de Frreu
ça
e de
dens
nsta
ns
taad

Gastronomia i Turisme•17

Reportatge

Reportatge

L’Hotel Bareiss, una meravella a la Selva Negra

S

ituat al cor de la Selva Negra s’ha
convertit al llarg dels últims anys en un
referent a Europa entre els deu millors
hotels. Sota la direcció del propietari Herman Bareiss i la seva família, l’hotel combina
bellíssims dormitoris i una cuina excepcional,
conjuntament, amb un ampli ventall d’activitats
d’esport i lleure. Amb gran eficàcia i un tracte
cordial, els clients són tractats com a casa.
Gaudir d’uns dies en aquest hotel és realment
una experiència inoblidable. Inaugurat al 1951
per la mare de l’actual propietari, Hermine
Bareiss, amb el nom Kur Hotel Mitteltal
des de 1973 està dirigit pel seu fill Herman
Bareiss, un gran personatge de l’hosteleria
alemanya. L’hotel té un total de 230 empleats
que tenen cura de les 99 habitacions que hi ha
a l’establiment. Totes elles decorades a l’estil
de la regió, combina la delicadesa dels tons
pastel amb elegància i jovialitat. A l’hotel es
pot gaudir d’una excel·lent i variada gastronomia, ja que disposa de tres restaurants amb
característiques ben diferenciades.
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Bareiss Hotel ofereix un món de plaers a més
del gust per la bona taula. Es pot escollir entre
9 piscines i saunes d’interior o d’exterior (en
aquest cas, envoltat pel paisatge imponent de
la Selva Negra).
El Beauty & Spa de l’hotel Bareiss ofereix un
gran assortiment de tractaments i programes
executats per mans expertes i primeres firmes
(Sisley, Thalgo, Gertrand Gruber…).
L’hotel disposa, en edificacions properes, de
serveis especialitzats dirigits a infants, adolescents i adults: sales de joc, de vídeo, etc.
El client té les 24 hores del dia ocupades sense
necessitat de deixar aquest paradís.

El Bareiss

Sota la direcció de Claus Peter Lumpp, amb
un currículum excel·lent perquè ha treballat
en molts dels més prestigiosos restaurants
d’Europa, ofereix una cuina clàssica però
actualitzada i exquisitament elaborada en un
marc incomparable. Té 3 estrelles Michelin. La
bodega de l’hotel compta amb 1.000 marques
diferents: 220 disponibles en mitja botella, així
com 70 champagnes i 65 digestius.

Kaminstube

Aquest restaurant ofereix les especialitats de
la zona acompanyat dels millors vins de l’Alsàcia. A l’hivern, els clients disfruten del foc
de la xemeneia i a l’estiu poden gaudir d’una
terrassa coberta.

Dorfstuben

Ofereix plats regionals en un entorn rústic del
segle XIX. Una bella col·lecció de rellotges
de paret ambienten aquest lloc on sembla que
el pas del temps s’hagi aturat.
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Der Morlokhof

Aquesta recent adquisició feta per Herr
Bareiss és una granja que remunta els seus
orígens 300 anys enrere (Guerra dels Trenta
Anys). Propietat de la família Morlok, d’aquí
el seu nom, ha estat rehabilitada i amb l’objectiu de preservar-la com a testimoni cultural
i tradicional d’aquesta zona. Allí s’han trobat
valuosos documents del segle XVIII que contenen fórmules i oracions per guarir malalts,
així com el certificat original de compra de la
granja per part de Johann Georg Morlok. La
granja és oberta a tots els clients de l’hotel que
aprecien la història del país i les arrels.
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Hostellerie Abbaye de la Pommeraie,

un excel·lent Relais & Châteaux a l’Alsàcia

l cor de la localitat de Sélestat, capital
humanista del centre d’Alsàcia, a només 15 km de Colmar, una de les més
belles ciutats medievals d’Europa,
amb aeroport, descobrim l’Hostellerie Abbaye
de la Pommeraie, una antiga dependència
cistercenca convertida en un excel·lent hotel
per la família propietària, Pascal i Christiane
Funaro, que pertany a la prestigiosa cadena
hotelera internacional Relais & Châteaux.
Sorprèn gratament al viatger la seva formosa
façana i la calidesa de la rebuda, característica
singular de l’hospitalitat alsaciana.
Disposa de 10 habitacions espaioses i confortables que donen a l’antiga ciutat o al jardí,
a més de 4 magnífiques suites. El preu de la
habitació doble oscil·la segons temporada entre
els 140/246 euros/dia. Les suites oscil·len els
290/316 euros/dia.
A destacar el seu importatn restaurant gastronòmic, Prieuré (tanca diumenge nit i dilluns
migdia). També compta amb el restaurant
Apfelstuebel, que ofereix una cuina elaborada
respectant els sabors dels productes regionals.

HOSTELLERIE ABBAYE DE LA POMMERAIE. 8, Avenue du Maréchal-Folch. 6´7600 Sélestat (Bas-Rhin) França. Tel. + 33
(0)388 920 784. Fax. + 33 (0)388 920 871. Adreça electrònica: pommeraie@relaischateaux.com.
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Mas Figueres, enoturisme al cor del Priorat

A

l cor de la comarca del Priorat, a
només dos quilòmetres de la capital, a
Falset hi trobem un petit poblet denominat Marçà. Poc abans d’arribar-hi,
molt a prop de l’estació, hi descobrim Mas
Figueres, un allotjament rural amb celler o si
ho prefereixen, un celler amb allotjament rural,
pensat molt especialment per als amants de
l’enoturisme que vulguin conèixer la comarca
considerada la Toscana catalana.
Al celler hi elaboren els vins Dosterras (100%
Garnatxa), provinent de vinyes centenàries
de la DO Montsant, i s’hi fan degustacions,
cursos de tast i divulgació, en definitiva, de
la cultura del vi.
Envoltat de vinyes i d’arbres, dels quals destaca un grandiós cedre situat davant mateix
de l’establiment, Mas Figueres comprèn una
antiga masia curosament restaurada, de color
exterior rosa/salmó i d’arquitectura de regust
indià, que compta amb jardí, pèrgola, hort i
piscina d’època.
La seva peculiaritat arquitectònica respon a la
dèria d’un científic influent a finals del segle
XIX, Federico de la Fuente, fundador de la
Sociedad Española de Física y Química, que
va trobar al Priorat el lloc ideal per reposar i
allunyar-se del brogit i les conspiracions de
la Villa y Corte.
L’allotjament ofereix un total de sis habitacions
dobles i una de triple; són habitacions confortables i càlides, amb els seus banys respectius i
calefacció. El preu de les habitacions dobles és
de 90 euros per dia i el de la triple, 110 euros;
s’inclou l’esmorzar, de forquilla i ganivet,
elaborat a partir de productes artesanals dels
elaboradors de la comarca del Priorat. Tenen
una botiga on adquirir una selecció de productes locals fets amb cura i passió.
Cal destacar l’entorn natural de Mas Figueres,
ja que aquest és el seu autèntic luxe, amb
la serra de Llaberia i la Mola a tocar i amb
unes possibilitats de nombroses passejades i
excursions de tota mena. Cal deixar-se aconsellar per en Paco Batllevell i la Joaquima
Pellisé, que coneixen tots els racons de les
terres tarragonines i, molt especialment, els
bons restaurants.
Aquest establiment rural és un lloc privilegiat
per recórrer les caves de les denominacions
d’origen vinícoles de la comarca (DOQ Priorat i
DO Montsant) o fer sortides d’un dia, que poden
portar-nos des del Parc Natural de la serra del
Montsant fins a navegar pel riu Ebre. I és un
lloc privilegiat per gaudir de la tranquil·litat
i el repòs, tot despertant-se cada matí sentint
els moixonets i envoltat per la natura.
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Direcció: Carretera de Falset, km 2. 43775 Marçà (a 100 metres de l’estació de
tren de Marçà-Falset). Tel. 977 178 011 i 687 814 144. Fax. 977 17 80 11. Adreça
electrònica: info@masfigueres.com. Pàgina web: www.masfigueres.com.
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