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Novetats literàries que recomanem
 

Escrit per Jaume Fàbrega i editat per Cosse-

tània en la Col·lecció El Cullerot, és un llibre 
deditat a les sopes. La sopa, probablement, és 
l’aliment cuinat més antic de la humanitat. El 
seu origen cal buscar-lo durant el neolític, quan 

amb el descobriment de la ceràmica les dones 
comencen a cuinar de manera diferent. Forma 
part de la cuina familiar per excel·lència, i és la 
quinta essència dels sabors. 

  
La novel·la més venuda al Regne Unit després 
d’El codi Da Vinci és La casa de Riverton, de 
Kate Morton (Amsterdam Llibres). És la seva 
primera novel· la i ha estat un espectacular debut 
literari; ja s’ha publicat a 29 països. Al Regne 
Unit ha venut gairebé un milió d’exemplars i ha 
encapçalat la llista de més venuts durant tot un 
any. Una nova gran novel·la, irresistible.

 
S’ha presentat a Madrid la Guía Peñín de los 

Vinos de España 2009, la guia de referència 
del sector vinícola i dels amants del vi. Entre les 
novetats que es poden trobar en aquesta nova 

guia, cal destacar els més de 8.500 vins catats, 
fet que suposa un increment de més de 400 vins 

catats respecte a l’any anterior elaborat pels 200 
nous cellers que apareixen en el volum. 


Els diumenges a la nit Berasategui —tres es-
trelles Michelin— deixa de ser Berasategui per 
ser, simplement, Martín. En aquest receptari 

Martín comparteix amb nosaltres els plats que 

més li agraden, els que prepara a casa quan tanca 

el restaurant i fa el que més li abelleix: compartir 

taula amb la seva família i tots aquells amics que 

s’hi apunten perquè saben que és ell qui cuina.

   
Saborosos cigrons en el seu punt, tendres llen-
ties, suculentes favades, apetitosos cocidos, 
deliciosas cremes de verdures, reconstituients 
brous casolans, sopes fredes i calentes, pasta al 
dente, bons arrossos, nutritius purés... El puchero 

de las monjas és un manual de cuina monacal 
tradicional, senzilla i sana, que proporciona una 

gran varietat de receptes fàcils d’elaborar, editat 
per MR. 

Basant-se en l’argument i en els guions de la 
pel·lícula de TV3, i amb un estil directe i efec-
tiu fruit de la seva llarga experiència narrativa, 
Rafael Vallbona ha escrit aquesta novel·la que 

publica Edicions 62, Serrallonga, la història 
d’un bandoler que ha esdevingut llegenda. Un 

llibre d’aventures que presenta el bandoler Joan 

Sala, àlies Serrallonga, amb totes les seves 
contradiccions i complexitats.

  
Publicat per Ara, és una road movie de terror 
que desvela el funcionament i el rastre de sang 

que el grup armat denominat «La brigada de la 

mort» va deixar per Catalunya i Aragó. El 13 de 
setembre de 1936 va arribar a Falset un autobús 
de color negre amb calaveres pintades que trans-
portava 40 homes, i l’endemà van anunciar la 
mort de 27 veïns en nom de la revolució. L’autor 
del llibre és Toni Orensanz.

  
Anaya Touring Club presenta la Guía del Turis-

mo Gastronómico en España en la seva edició 
2009, que recull els llocs on es produeixen els 

productes del millor menjar del país. En 52 
rutes gastronòmiques, amb mapes pràctics i 

actualitzats s’informa de les almassares, format-
geries, elaboradors, botigues... a més d’hotels 
i restaurants de tot Espanya. Una nova forma 
de conèixer-la.

   
El llibre recull en 150 saboroses receptes, amb 
la saviesa i el bon fer de la vida conventual, els 
sabors autèntics i tradicionals de la reposteria.Un 
pràctic volum que a més d’una gran varietat de 

postres, ens descobreix trucs per ser més hàbils 
a la cuina, seleccionar la qualitat dels millors 

ingredients, elaborar exquisits complements 

com sorbets i licors i confeccionar delicioses 
receptes. 

BCN ROCK. NOMÉS ERA ROCK AND ROLL?

David Castillo (textos) i Ferran Sendra (foto-
grafies) ens ofereixen la crònica d’alguns dels 

concerts emblemàtics dels anys setanta i vuitanta 
a Barcelona: Lou Reed, Eric Clapton, Carlos 
Santana, Supertramp... «Una època en què cada 

espectacle era un esdeveniment, ben al contrari 
del que passa avui, quan a la ciutat poden actuar 

quatre músics de primer nivell internacional el 

mateix dia o coincidir en els macrofestivals tan 
de moda.»
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Castell Peralada pre-
senta el seu primer cava 
Gran Reserva: el nou 
Gran Claustre Cuvée 

Especial 2005 ha envellit 
durant més de 30 mesos a 
l’històric celler del claustre 
del Castell Peralada.

El cava Castell Pe-

ralada Gran Claustre 

Cuvée Especial Gran 

Reserva 2005 és un 
cupatge que com-
bina a parts iguals 
raïm seleccionat de 
les varietats Xarel-
lo, Chardonnay i 
Parellada. Una de 
les seves caracterís-
tiques més especials 

rau en el fet que el 

vi de Chardonnay 
va fermentar en bó-
tes de roure francès Allier, sobre les seves 
mares, durant quatre mesos. Aquesta criança 

aporta a aquest cava una major complexitat 

i personalitat.
Elaborat únicament amb les millors anya-

des i amb una producció de només 6.000 am-
polles, aquest Gran Reserva es presenta amb 
una elegant etiqueta on pot veure’s l’arcada 

gòtica del claustre del Castell Peralada. Als 
seus cellers centenaris encara avui es continua 
elaborant aquest cava.

El Castell Peralada Gran Claustre Cu-

vée Especial Gran Reserva 2005 té un color 
groc palla pàl·lid, amb lleugeres tonalitats 
verdoses, límpid i brillant. El seu continu 
despreniment de fines bombolles forma una 

corona perfecta. En nas presenta una aroma 
neta de fruita madura, amb notes de criança i 
torrats. En boca resulta lleugerament afruitat, 
untuós, amb matisos de roure, sec i suau, amb 
un bon equilibri. Ampli i llarg en boca. P.V.P. 

recomanat: 17 euros.

 
  

Castell Peralada presenta 
un nou i elegant vi blanc amb 
deu mesos de criança en bóta. La 

Garriga Blanc 2007 està basat 
en un 50% de Carinyena Blan-
ca. Completen el seu cupatge 

les varietats Chardonnay i 
Sauvignon Blanc. Es tracta 

en tots els casos de raïm 
seleccionat i recollit a mà 
a la finca La Garriga, 
pocs quilòmetres al nord 

de Peralada. Allà es 
troben els ceps més antics 
del celler, vinyes d’entre 
cinquanta i seixanta anys 

d’edat.
La Garriga Blanc és 

un vi que s’elabora se-
guint un mètode artesanal 
i respectuós al màxim 
amb les característiques 

naturals del vi. Sense 
clarificacions ni estabilit-

zacions, únicament s’ha dut a terme un lleuger 
filtrat. La fermentació en bótes bordaleses, 

allargada 45 dies a molt baixa temperatura 
(14º C), ha permès preservar les aromes i 
potenciar les qualitats del vi.

Els deu mesos de criança en bóta bordalesa 
de roure hongarès, francès Allier i americà 
de tipus fi, amb battonages periòdics, han 
donat com a resultat uns tanins que aporten 

estructura, cremositat i profunditat al vi. La 
seva acidesa i el pas per bóta aporten a La 

Garriga Blanc 2007 una gran frescor en boca 
i el converteixen en un vi que resulta ideal per 

gaudir-lo ara mateix però que també pot ser 

guardat durant dos o tres anys.
Es tracta d’un vi amb poca graduació 

(12,5% vol), fresc i lleuger, molt agradable en 
boca, però contundent i amb molta personali-
tat. La Carinyena Blanca aporta frescor, mentre 
que el Chardonnay i el Sauvignon Blanc afe-
geixen estructura, exotisme i aromes.

La Garriga Blanc 2007 és un vi de co-
lor groc brillant amb tonalitats daurades. 
La seva aroma d’expressió fruital està en 
perfecta consonància amb les notes fines i 

delicades de la bóta. En boca és rodó, elegant 
i equilibrat. Destaca per la seva persistència 

i personalitat única, reflex del sòl privilegiat 

del qual prové.

Aquesta primera anyada de La Garriga 

Blanc és una edició limitada de 1.970 ampo-
lles que es presenta en ampolla borgonyesa 

de color molsa amb una etiqueta similar a 

la del seu vi germà, el Castell Peralada La 

Garriga Negre. 

  
 

La prestigiosa marca de champagne Bauget 
Jouette presenta al mercat espanyol el seu cham-
pagne Cuvée Jouette, el més representatiu d’un 
celler amb segles d’antiguitat. Tot celler que es 

preï posseeix un vi amb el qual s’identifica tant 

en filosofia com estil, un referent que marca 

les pautes de la resta dels seus vins. A Bauget 
Joutte aquest vi no és ni més ni menys que Cuvée 

Jouette, un fidel reflex del millor de les seves 

15 hectàrees de vinyer situat en ple cor de la 
Champagne, Epernay. Bauget Jouette estableix 
en totes les seves elaboracions una predominant 
presència de la varietat Chardonnay. Gràcies al 
mestratge de Stephane Bauget, als seus cellers 
situats a 20 metres de profunditat i a una extre-
mada cura en tots els processos d’elaboració, els 
seus champagnes espremen al màxim la riquesa, 

sabor, puresa i lleugeresa d’aquesta varietat tan 

exigent, magnificant la marca Bauget Jouette. 

Cuvée Jouette és un champagne elaborat al 
50% per les varietats Chardonnay i Pinot Noir 
dels millors terrers del celler. De color daurat, 
Cuvée Jouette posseeix una elegant i persistent 
efervescència. En nas presenta finura, aromes 

de flors blanques i notes ametllades. El seu pas 

per boca és suau i lleugerament cremós. És un 
champagne complex, amb records de brioix i 
fruita, amb un final llarg i delicat. Aquest mag-
nífic champagne va néixer com homenatge a 

Suzanne Bauget, el cognom del qual de soltera 

era Jouette, la qual va defensar durant més de 

60 anys les virtuts del champagne i en concret 
la qualitat del Bauget Jouette. Es tracta d’un 

petit celler familiar, amb gairebé dos segles 
d’història, que es caracteritza per produir 

únicament va venir amb els raïms dels seus 
propis vinyers.
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Las Centrales Nucleares de Ascó y Vandellós II producen 

el 50% de la energía que se consume en Cataluña

Tu energía


