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Publicacions

Novetats literàries que recomanem
ELS HOMES QUE NO ESTIMAVEN LES DONES

Columna ens presenta aquesta famosa novel·la de Stieg 
Larsson sobre la historia de Mikael Bolmkvist, un perio-
dista fundador de la prestigiosa revista econòmica sueca 
«Millennium» que és acusat i condemnat per difamació pels 
tribunals d’Estocolm per fer públiques unes greus acusacions 
contra un dels empresaris més importants del país. A partir 
d’aquí es desenvolupa l’obra batejada pels mitjans de tot el 
món con la novel·la negra de la dècada, llegida per més de 
4 milions de persones. Hi ha corrupció política, espionatge 
industrial, intrigues familiars, etc.

LA NOIA QUE SOMIAVA UN LLUMÍ I UN BIDÓ 
DE GASOLINA

Stieg Larson sorprèn de nou amb una historia absorbent 
que confi rma la seva trilogia Millennium com el fenomen 
literari internacional de la dècada. Publicada per Columna. 
Els seus personatges, Mikael i Lisbeth, es troben un triple 
assassinat i aquesta vegada és la noia qui apareix com a 
principal sospitosa d’un cas en què revelacions sorprenents 
i fets inesperats posaran a prova la capacitat dels personat-
ges per superar els obstacles i mantenir la confi ança que 
hi havia entre ells.

SOBRE ELS PLAERS, MANUAL DE L’OPTIMISTA
Edicions 62 publica aquesta obra de Joan Barril 

dedicada als petits plaers del dia a dia que són molts 
i gratuïts i sovint arriben sense buscar-los. Mestre 
de l’observació, el autor del llibre fa anys que s’hi 
dedica. I així ens mostra que per fruir del dia a dia, 
per copsar mostres de benestar de l’ànima en la vida 
quotidiana, no cal res més que una actitud optimista 
o adaptar el nostre rellotge a un nou temps interior. 
Un temps lent, ric, intens i savi que ens ensenyarà a 
reconèixer els petits plaers de cada dia.

LOS LUGARES SECRETOS
Edicions Martínez Roca publica aquesta nova novel·la 

de l’escriptor León Arsenal que aprofi ta el potencial ocult 
de Madrid, dels seus monuments i de la seva història, per 
oferir-nos una visió diferent i descobrir-nos una ciutat 
secreta, màgica i literària. El fi l conductor és una societat 
fi losòfi ca secreta Los Elegidos, que s’inspira en una secta 
gnòstica de l’antiguitat, Los Agápets, i que van arribar a 
tenir ramifi cacions a Itàlia i a Sudamèrica.

NIDOS DE AMOR 2009
Una de les guies clàssiques que any rere any es 

renova incorporant tots aquells hotelets especials en 
els que val la pena passar la nit en parella. La selecció 
inclou establiments de diversos preus tots ells molt 
romàntics: boniques vistes en paisatges aïllats, foc 
a terra, cava i maduixes, llits amb baldaquí o grans 
banyeres jacuzzi. Diferents tipus d’hotels però sem-
pre amb detalls que es gaudeixen més acompanyats. 
PVP: 18’90 euros.

GUÍA DE VIAJE POR BALNEARIOS EN ESPAÑA 
2009

El «turisme de la bellesa» és una nova necessitat del 
viatger d’avui. Oposada a les preses, els embussos i l'estrès 
de la vida diària, aquesta guia selecciona balnearis de tota 
Espanya amb encant en els que es pugui passar uns dies de 
relax, tenint cura de la salut i la bellesa. La majoria, a més, 
estan situats en zones precioses on disfrutar d’activitats a 
l’aire lliure i de la natura. Una guia per conèixer i disfrutar 
dels millors balnearis del país, tan buscats pels executius 
el ritme dels quals demana un parèntesi en les activitats 
quotidianes. Aporta totes les dades necessàries actualitzades 
dels establiments. PVP: 19’80 euros.

EUROPA EN MOTO 
La nova guia «Europa en Moto», d’Anaya Touring Club, 

inclou 39 itineraris curts per tota Europa, amb informació 
turística sobre cada zona i molts consells pràctics: conduc-
cions emocionants, pobles i paisatges suggeridors, estat de 
les carreteres i on menjar i dormir. Recull els 5 grans clàssics 
a través del continent: Alps, Hihglands d’Escòcia, Islàndia, 
el Cab Nord a Noruega i Turquia. A més de mapes detallats 
de totes les rutes, la guia inclou també per separat, un  mapa 
de rutes moteres desplegable. PVP: 20 euros. També hi ha la 
quarta edició d’«Espanya en Moto 2009», en la que Pedro 
Pardo recull 38 rutes per carreteres secundàries de gran 
bellesa paisatgística i localitats precioses indicades amb 
una excel·lent cartografi a. Inclou un mapa de rutes moteres 
actualitzat i 5 noves rutes. PVP: 15’90 euros.

GUÍAS VIVAS EXPRESS, D’ANAYA
Les noves Guías Vivas Express són una nova col·lecció 

de guies ràpides –breus i molt pràctiques– dedicades a di-
verses ciutats d’Espanya i Europa. Pensades per a viatgers 
que disposen de poc temps i un pressupost ajustat, però no 
renuncien a la informació precisa i a un disseny ordenat 
i atractiu. Les guies inclouen dades útils per preparar el 
viatge, una detallada visita a la ciutat i els voltants, les 
millors direccions per a menjar, dormir o anar de compres 
i els llocs més «in» per sortir de nit. Aporten a més un gra 
plànol desplegable. Una col·lecció de ciutats a un preu molt 
competitiu, 6’50 euros. Hi ha editades les d’Àmsterdam, 
Barcelona, Berlín, Brussel·les, Edimburg, Estocolm, Hel-
sinki, Eivissa, Lisboa, Londres, Madrid, Mallorca, París, 
Roma i Sevilla. 

GUÍA DE HOTELES ENCANTADORES POR 
MENOS DE 85 EUROS 2009

La nova edició de la guia sobre els hotels encantadors 
és una selecció de 900 establiments amb un encant especial 
en els que es pot dormir per menys de 85 euros la habita-
ció doble, i per tota la geografi a espanyola. Des d’hotels 
«boutique» amagats en un petit poblet fi ns a grans i nous 
hotels al centre de les capitals. Una ajuda indispensable 
per al viatger sibarita que no vol renunciar als plaers d’un 
bon hotel malgrat els temps de crisi. PVP: 23,90 euros.
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CASTELL PERALADA:
GARNATXA BLANCA, 
3 FINCAS I 5 FINCAS

Castell Peralada amplia la seva gamma 
de monovarietats amb una de les varietats 
autòctones més implantades a l’Empordà: la 
Garnatxa Blanca. Un vi complex i de tre-
menda personalitat, elaborat a partir de raïms 
que en la seva major part provenen de vinyes 
amb més de cinquanta anys d’edat.

La Garnatxa Blanca és la varietat blanca 
mediterrània per excel·lència. Una varietat his-
tòricament arrelada a l’Empordà que expressa 
l’esforç de Castell Peralada per elaborar uns 
vins que refl ecteixen inequívocament el seu 
caràcter i les qualitats de la terra de la qual 
provenen.

El nou Castell Peralada Garnatxa Blan-

ca és un vi jove que presenta un color groc 
pàl·lid amb refl exes daurats. En nas és fruitat, 
fl oral i molt perfumat. En boca és equilibrat, 
untuós, fresc i amb un fi nal complex. És un 
vi persistent, molt varietal i amb una marcada 
personalitat. Té un preu aproximat de 5,50 €.

Per altra banda els nous Castell Peralada 

3 Fincas i 5 Fincas continuen rebent una 
excel·lent acollida en els principals concursos 
internacionals. En total, dues Grans Medalles 
d’Or, dues Medalles d’Or i una Medalla de 
Plata són el fruits obtinguts en la darrera edi-
ció del «Concours Mondial» de Brussel·les, 
celebrat a fi nals d’abril en el recinte fi ral de 
València. Cal destacar especialment l’èxit en 
un dels més prestigiosos certàmens del món 
dels nous Castell Peralada 5 Fincas Reserva 

2005 i Castell Peralada 3 Fincas Criança 

Cabernet i Moristel (autòctona), embellit en 
roure americà i francès durant 14 mesos. La 
seva criança es complementa amb una estada 
de 24 mesos en botella. És molt persistent, 
estructurat i saborós. Combina amb rostits, 
carns vermelles, guisats i formatges curats 
i semicurats.

MARTÚE CHARDONNAY 2008
El Chardonnay de Martúe fou una de les 

apostes més arriscades i encertades d’aquest 
dinàmic celler manxec que pretén des dels seus 
inicis adaptar-se als gustos i necessitats del 
consumidor actual. Quan fa deu anys Fausto 
González, propietari de Bodegas Martúe, 
plantà el primer cep d’aquest raïm borgonya 
a les fi nques de La Guardia, ningú aventurava 
l’èxit que el seu blanc obtindria en el mercat 
espanyol. Malgrat tot, la gran acceptació de 
les primeres anyades va demostrar que tot és 
possible, fi ns i tot adaptar aquesta delicada 
varietat als àrids sòls de l’altiplà per aconseguir 
un vi d’extraordinari resultat. En cada nova 
anyada i gràcies a la diligència en l’elaboració 
i a l’exigent selecció dels millors ceps, Martué 
Chardonnay se presentà més intens i complex 
i aquesta setena edició promet ser una de les 
millors partides d’aquest excel·lent blanc. 
Qualifi cat com un vi de la Terra de Castella i 
elaborat amb raïm propi procedent de la fi nca 
El Casar de La Guardia, Martúe Chardonnay 
2008 és un blanc de gran intensitat i  volum, 
complex i molt versàtil, ideal per 
a combinar amb una gran varietat 
de plats, des de carns fi ns a pastes 
i formatges. 

l, ideal per
an varietat 
ns a pastes 

2006, que han conquerit una Gran Medalla 
d’Or i una Medalla d’Or, respectivament.

També han tingut guardó el Gran Claustro 

Tinto 2004 (Gran Medalla d’Or), el Finca 
Garbet 2005 (Medalla d’Or) i el Finca Mala-
veïna 2006 (Medalla d’Argent).

ROSATS MONTESIERRA 
I PIRINEOS I SEÑORIO DE 
LAZÁN RESERVA 2004

Bodega Pirineos ha tret al mercat 
l’anyada 2008 de seus  rosats més potents, el 
Montesierra Rosado i el Pirineos Rosado.
Uns vins de la darrera collita, tardana però 
segura i amable, especialment amb els rosats 
i els blancs.

El Montesierra Rosat 2008 presenta un 
magnífi c color rosa fresca de gran vivesa, 
sens dubte amb un atractiu visual que s’acom-
panya amb un aroma dolç, potent i fresc, ple 
de matisos. La seva percepció aromàtica ens 
recorda les amanides de fruites i fl ors blanques. 
A la boca resulta un vi fruitat i amb una certa 
acidesa. És molt llarg i persistent. Ideal per 
acompanyar plats d’embotits, salmó fumat, 
carns suaus, arrossos i, fi ns i tot, ben fresquet, 
com a copa de terrassa.

Pel que fa al Pirineos Rosado 2008 és de 
color maduixa intens, amb aromes a préssec, 
fruites vermelles, síndria i espècies. Saborós, 
potent i ben estructurat. De gran persistència. 
Elaborat amb Merlot i Cabernet Sauvignon, 
resulta molt recomanable per a plats d’arros-
sos, peixos, pastes i carns suaus.

També Pirineos ha presentat el Señorío de 

Lazán Reserva 2004, un Somontano en tota 
la seva plenitud de les varietats Tempranillo, 
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Quadre d’honor: 
Zalamandra, al Serrallo de Tarragona

Zalamandra Fish&Green es troba al 
tradicional barri de pescadors del 
Serrallo, situat al port de Tarragona, a 
pocs metres de la llotja. El seu paladar 

gastronòmic contínua la línia de Ca’l Brut,
que des de 1974 va ser el lloc on els pescadors 
gaudien de l’extraordinària cuina de mar, 
un lloc que va generar tradició i que acollí 
personatges cèlebres i artistes famosos de 

l’època, que van degustar sabors i aromes 
incomparables de la bona cuina marinera, 
sempre innovadora en els aspectes importants. 
Una insígnia tradicional reviu per brindar 
qualitat, calidesa i excel·lència en atenció i 
servei en aquest restaurant.

Un nou equip jove i ple d’inquietuds es va 
fer càrrec de l’establiment a meitat de l’any 
2008. Alícia Escudero, propietària; Leonel

ZALAMANDRA. Carrer Sant Pere, 14, 
43004. Tarragona. Tels: 977 22 93 79 . Fax: 
977 22 93 79. Horari: de 13,30 a 16 h i de 
20,30 a 23 h. Tancament setmanal: dimarts/
dimecres nit. American Expres, 4B, Diners, 
Màster Card, 6000 i Visa. Aire condicionat 
i aparcament. E-mail: consultes@zalaman-
dra.es / reserves@zalamandra.es. Web: 
www.zalamandra.és

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

RESTAURANT I CENTRE DE CONVENCIONS 
LA BOELLA. Carretera C-12 (antiga N-420), 
km 880,9, la Canonja. 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. Carretera de la 
Sénia, km 2. 43550 Ulldecona. Tel.: 977 573 224. 
Fax: 977 720 677. En un marc rústic, cuina moder-
na i d’autor de Jeroni Castell. Correu electrònic: 
lesmoles@lesmoles.com.

García, xef, i Diego Marcelo, director de 
sala, ofereixen una nova etapa a aquest esta-
bliment, que ha canviat el nom de Ca’l Brut

pel de Zalamandra. La cuina és naturalista 
i el peix tradicional, la decoració de l’indret 
és rústica i hi ressalta molt. La capacitat és 
de fi ns a 60 persones i disposa de menjador 
per a fumadors.

La línia de cuina continua la tradició del 
Serrallo, que es basa en els productes de la 
llotja, situada a pocs metres. Peixos i marisc 
són els protagonistes dels plats que s’ofereixen 
a Zalamandra.

El restaurant té un menú de 16 € i un 
menú degustació de 50 €. El vi de la casa és 
DO Terra Alta, de 4 €.

RESTAURANT PALAU DEL BARÓ
Carrer Santa Anna, 3. 43003 Tarragona. Tel.: 
977 241 464. En un palau del segle XVIII, sota 
la direcció i la cuina d'en Marco Borromeo i  
Ana María Aguilar que ofereixen una gastro-
nomia actual i de producte.
Correu electrònic: 
restaurante@palaudelbaro.com
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