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LA CUCANYA. Racó de Santa Llúcia. Tel. 93 
815 19 34 i 93 815 43 54. Vilanova i la Geltrú. 
Cuina italiana i especialitats internacionals. Obert 
tots els dies. 
LA MASIA DE L’ERA. Sant Joan, 60. Tel.: 977 
655 402 i 977 640 573. La Riera de Gaià. Cuina 
de masia, tradicional catalana. Bones carns. 
Calçotades.
LES FONTS DE CAN SALA. Ctra. de Valls, 62. 
Tel.: 977 228 575. Fax: 977 235 922. Tarragona. 
Cuina catalana en una bella masia. S’hi accedeix 
fàcilment.

RESTAURANT I CENTRE DE CONVENCIONS LA 
BOELLA. Ctra. C-12 (antiga N-420), km 880,9. 
43110 La Canonja (Tarragona). Tel.: 977 771 515. 
Fax: 977 773 309. Correu electrònic: comercial@
laboella.com. Web: www.laboella.com. Un lloc 
històric per a esdeveniments singulars.
RESTAURANT LES MOLES. Ctra. de la Sénia, 
km 2. 43550 Ulldecona. Tel.: 977 573 224. Fax: 
977 720 677. En un marc rústic, la cuina moderna 
i d’autor de Jeroni Castell. Correu electrònic: 
lesmoles@lesmoles.com.

RESTAURANT PALAU DEL BARÓ
Carrer Santa Anna, 3. 43003 Tarragona. Tel.: 
977 241 464. En un palau del segle XVIII, 
sota la direcció de Peter Escher i Virginia 
Rodríguez, s’ofereix una cuina actual i de 
producte. Correu electrònic: restaurante@
palaudelbaro.com. 

Quadre d’honor: Faristol, Altafulla

A
gustí Martí i la seva dona Lynne 
porten ja 29 anys al capdavant del 
restaurant Faristol, situat al nucli 
antic d’Altafulla, a prop de l’Ajun-

tament. Aquest tarragoní va comprar una vella 

casa senyorial, feta el segle XVIII per un “in-
diano”, (així s’anomenaven les persones que 

anaven a Amèrica a fer fortuna), i va tenir la 
idea de fer un club de música, perquè la casa 

tenia racons molt escaients i un ambient espe-
cial. Més tard, va veure totes les possibilitats 
de la mansió, gran i amb un bonic jardí, i va 
decidir habilitar-la com a restaurant.

Aquesta introducció serveix per entendre 

que no estem parlant només d’un restaurant, 

sinó d’un local molt més polivalent. Parlem 
d’un restaurant on, lògicament, s’hi va a men-
jar bé, però també d’un local d’exposicions 
pictòriques i fotogràfiques, d’un club on es 

poden escoltar esplèndides vetllades de bon 
jazz i, fins i tot, amb algunes habitacions per 

allotjar-s’hi.
Amb un aire bohemi, l’Agustí ha sabut 

aprofitar les antiguitats de la casa per crear una 

agradable atmosfera on el comensal es troba a 
gust i pot gaudir de bona gastronomia.

La cuina és bàsicament tradicional, amb 
uns certs tocs exòtics, fruit del viatge que 

el xef va fer a l’Índia fa uns anys. Abunden 
l’ús de les espècies, les quals s’utilitzen en 

la seva justa mesura i no dissimulen el gust 
dels aliments. Així doncs, la carta presenta 
certa varietat: des de la clàssica espatlleta de 
xai a l’amanida grega, feta amb formatge de 
cabra calent; passant pel pollastre Tandoori, 
una especialitat oriental basada en una salsa 
picant similar al curry però que en aquest 

cas ha estat molt suavitzada; els fetuccini de 
calamar amb bolets del bosc; “escalopines” 

al gingebre; rap al romesco amb gules... I, per 
postres, l’estrella és la mousse de xocolata, 
certament excel·lent, igual que els pastissos 

fets a la casa, com el coc de Massana. En 
temporada també fa calçotades.

Menció a part mereix el celler. A la casa, 
abans s’hi feia vi i, aprofitant l’antic cup, 

l’Agustí va habilitar una cava on durant les 
darreres dues dècades ha anat omplint l’espai 
amb una bona gamma de vins de diferents 
denominacions d’origen: primer Rioja, i 
més tard amb vins locals: Penedès, Priorat, 
Montsant, Terra Alta i Tarragona.

Molts anys avalen la professionalitat i el 
bon fer de l’Agustí i la Lynne, un treball que 

està donant els seus fruits: pintura, fotografia, 

música i gastronomia es reuneixen al Faristol, 
un restaurant diferent, peculiar i únic a les 
nostres comarques, en una població en la 

qual afortunadament encara no ha arribat el 

turisme de masses i dóna gust passejar pels 
seus carrerons, admirant les cases antigues i 
el castell, tot fent una aturada en aquest piano 

bar/brasserie, que l’any que ve celebrarà el 

30è aniversari.
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