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Bareiss, el millor hotel d’Alemanya

S
ituat al cor de la Selva Negra, Bareiss 
s’ha convertit al llarg dels últims anys 
en un dels deu millors hotels d’Europa 
i en tot un referent. Sota la direcció del 

seu propietari, Herman Bareiss, i de la seva 
família, l’hotel combina bellíssims dormitoris 
i una cuina excepcional, al costat d’un ampli 

ventall d’activitats d’esport i lleure. Gràcies 
 !" !#$ %!&'()(* !*! "!+$ (+&!(,$-* ".!&"/!("*&%+/!
s’hi troben com a casa. La suite Bareiss és, 
(&$+ 0&%+.!1% !0&$ 2&"" .!31&!*%(",1!/ 1% !*!
$ 4,/!567! "!31 $+,!-&!8 %9:

; 1-*$!-<1%/!-*&/!&%! 31&/+!=,+&"!>/!$& "-
ment una experiència inoblidable. Inaugurat 
el 1951 per la mare de l’actual propietari, 
Hermine Bareiss, amb el nom Kur Hotel 

Mitteltal, des de 1973 està dirigit pel seu 
'""! Herman Bareiss, un gran personatge 
de l’hostaleria alemanya. L’hotel té un total 
-&!?@A!+$&8 "" -,$/!31&!+&%&%!(1$ !-&!"&/!BB!
= 8*+ (*,%/!31&!=*!= ! !"<&/+ 8"*0&%+:!C,+&/!
&/+ %!-&(,$ -&/! 08!"<&/+*"!-&!" !$&#*D.!31&!

combina la delicadesa dels tons pastel amb 
elegància i jovialitat. A l’hotel es pot gaudir 
d’una excel·lent i variada gastronomia, doncs 
disposa de tres restaurants amb característi-
31&/!8&%!-*E&$&%(* -&/:!

El Bareiss. Sota la direcció de Claus 

Peter Lumpp.!31&!-*/F,/ !-<1%!(1$$G(1"10!
&H(&"I"&%+! F&$31J!= ! +$&8 "" +! &%!0,"+/! -&"/!
més prestigiosos restaurants d’Europa, ofereix 
1% !(1*% !(")//*( !F&$K! (+1 "*+L - !*!&H31*/*-
dament elaborada, en un marc incomparable. 
Té tres estrelles Michelin. El celler de l’hotel 
(,0F+ ! 08!M:AAA!0 $31&/!-*E&$&%+/!N??A!
-*/F,%*8"&/!&%!0*+4 !8,+&"" N!*! 08!OA!H 0-
panys i 65 digestius.
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Entre els guardons atorgats per 
la revista Gastronomia i Turisme 
en el seu XXV aniversari, com 
a millor hotel d’Alemanya s’ha 
triat l’hotel Bareiss
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Vista nocturna de l’Hotel Bareiss
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Kaminstube.!731&/+!$&/+ 1$ %+!,E&$&*H!
les especialitats de la zona acompanyades dels 
millors vins de l’Alsàcia. A l’hivern, els clients 
gaudeixen del foc a terra i a l’estiu poden 
delectar-se en una terrassa coberta.

Dorfstuben. Ofereix plats regionals, en 
un entorn rústic del segle XIX. Una bella col-
"&((*D!-&!$&"",+#&/!-&!F $&+! 08*&%+ ! 31&/+!
"",(!,%!/&08" !31&!&"!F /!-&"!+&0F/!/<= ! +1$ +:!

Bareiss Hotel. Ofereix un món de plaers 
a part d’una bona taula. Es pot triar entre 9 
piscines i saunes d’interior o exterior envolta-
des pel paisatge imponent de la Selva Negra.

Beauty & Spà de l’hotel Bareiss ofereix 
un gran assortiment de tractaments i programes 
&H&(1+ +/!F&$!0 %/!&HF&$+&/!*!0 $31&/!-&!F$*0&-
$&/!'$0&/!PQ*/"&9.!C= "#,.!;&$+$ %-!;$18&$RS:!
T!"<=,+&"!-*/F,/ .!&%!&-*'( (*,%/!F$KH*0&/.!-&!
serveis especialitzats dirigits a infants, adoles-
cents i adults: sales de joc, de vídeo, etc.

El client pot tenir les 24 hores del dia ocu-
F -&/!/&%/&!%&(&//*+ +!-&!-&*H $! 31&/+!F $ -G/:

Der Morlokhof. 731&/+ !$&(&%+! -31*-
sició feta per Herr Bareiss!>/!1% !#$ %4 !31&!
remunta els seus orígens a 300 anys enrere 
P'%/! !" !;1&$$ !-&"/!C$&%+ !7%9/S:!U$,F*&+ +!

de la família Morlok.!-< 31G!&"!%,0.!= !&/+ +!
rehabilitada amb l’objectiu de preservar-la 
(,0! !+&/+*0,%*!(1"+1$ "!*!+$ -*(*,% "!-< 31&/+ !
zona. Allà s’hi han trobat valuosos documents 
-&"!/&#"&!V6TTT!31&!(,%+&%&%!ED$01"&/!*!,$ (*-
,%/!F&$!#1 $*$!0 " "+*&/.! *HG!(,0!&"!(&$+*'( +!
original de compra de la granja per part de 
Johann Georg Morlok. La granja és oberta 
 ! +,+/! &"/! ("*&%+/! -&! "<=,+&"! 31&!  F$&(*&%! " !
història del seu país i les seves arrels.
Moltíssims guardons, 
el darrer el de Gastronomia i Turisme

L’hotel Bareiss ha obtingut, al llarg de 
" !/&2 !=*/+K$* .!#$ %!31 %+*+ +!-&!#1 $-,%/!
de diferents entitats, organismes i publicaci-
,%/:!W"!- $$&$.!(,0!-J*&0! "!(,0&%X 0&%+!
-< 31&/+! $&F,$+ +#&.! = ! &/+ +!  +,$# +! F&$! " !
nostra revista, Gastronomia i Turisme, i és el 
de Millor Hotel d’Alemanya 2010. Hermann 
Y $&*//!%,!&/!2 !F,-&$!-&/F" X $! ! " !E&/+ !
d’aniversari per recollir del guardó, però va 
ser lliurat pel director de la revista, Fèlix 
Llovell, en el restaurant del hotel Bareiss, al 
xef Claus Peter Lumpp i a Uta, la directora 
comercial de l’establiment.

MeMenjnjadadoror

Der Morlokhof
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Publicacions

GUIES "VIVA", D’ANAYA
Anaya Tourung Club ens presenta nous volums 

sobre ciutats espanyoles, dins de la seva col·lecció 
Viva Express.!31&!*%(",1&%!Y*"8 ,.!ZK$-,2 .!6 -
lència i Santiago de Compostel·la. En cada colum 
hi trobem molta inofrmació pràctica de la ciutat, a 
més del mapa de dia (zones monumentals, carrers 
comercials, restaurants…) i del mapa de nit (zones 
-< 08*&%+! %,(+$1%.! ",( "/! -&! (,F&/.! -*/(,+&31&/.!
hoteles…). I també s’han editat, dins de la mateixa 
col·lecció i amb el subtítol "Viatja millor i paga 
menys", les guies dedicades a Síria, Panamà, Cuba, 
Budapest, Alemanya, Nord de la Índia, Croàcia, 
Cancún i el Yucatán, Costa Rica, Polònia i Sevilla, 
(&$+ 0&%+!0,"+![+*"/!F&$! "/!2* +#&$/!31&!2 %! ! 31&/+/!
indrets tan turístics, amb consells per a abans d’anar-hi 
i per a moure’s pel lloc sense problemes.

MAREJALWAR
731&/+ !%,2&"I" !-<Ingrid de Armas, publicada 

per Anaya, ens explica la història d’Omar, un jove 
-&!M\! %9/!31&.!41%+ 0&%+! 08!&"!/&1!F $&.!$&(,$$&!
la ruta de la seda, per comprar i vendre mercaderies. 
Aprendrà a dirigir una caravana a través del desert de 
Taklamakàn, a l’oest de la Xina. Les converses, les 
olors de les espècies, el tacte de les robes precioses, 
porten el lector al desert, a les ciutats i als mercats, 
*!E !31&!&"!$&(,$$&#1+!/*#1*!+ 08>.! !" !2&# - .!1%!
interessant viatge interior. Marejalwar és la ciutat 
de les caravanes.

PERLAS GASTRONÓMICAS
Sara Castellví = !&/($*+! 31&/+ !4,* !+&0)+*( !"*+&-

rària titulat Perlas Gastronómicas, nombres propios 

en el bien comer.!31&!= !F18"*( +!Aliança Editorial. 
]/!1%!F&+*+!2,"10!31&!*%(",1!+&0&/!+ %!*%+&$&// %+/!
per als gastrònoms i gourmets com l’etimologia i 
l’origen de la paraula gastronomia, frases cèlebres 
-&!+,+/!&"/!+&0F/.!"",(/!#&,#$)'(/.!2*%+!/ "/&/! 08!
%,0!F$,F*.!-,+L&!F,/+$&/!E 0,/&/.!F&$/,% +#&/!31&!
= %!-,% +!&"!/&1!%,0! ! "#1%!F" +!*!31&.! !"<&FG"&#.!
parla dels set cuiners de la Grècia clàssica.

GUÍAS VISUALES TOP 10 DE EL PAÍS 
AGUILAR

El País Aguilar, de la seva col·lecció de Guías 
6*/1 "&/!C,F!MA!31&!-&/(,8$&*H&%!&"!0*"",$!-&!( - !
(*1+ +.!= !+$&+!%,1/!2,"10/.!31&!&%! F$,F&%! !(*1+ +/.!
$&#*,%/.! F ^/,/! *! (,01%*+ +/! + %! *%+&$&// %+/! (,0!
7%- "1/* .!_)F,"/!*!" !(,/+ !70 "'+ % .!Y$1//&"I"&/.!
Bruges, Ambers i Gant, Milà i els llacs, l’Algarve, 
Escòcia i Budapest. En cada llibre hi ha les millors 
suggeriments sobre itineraris, passejades, visites, 
01/&1/.! (,0&$X,/.! $&/+ 1$ %+/! *! =,+&"/.!  ! 0>/! -&!
(1$*,/*+ +/.!0 F&/!-&+ "" +/!*!0,"+&/!E,+,#$ '&/:!

GUÍA MICHELIN FRANCIA 2010
W%! 31&/+ !%,2 !&-*(*D!-&!" !#1* !2&$0&"" !-&!

$&/+ 1$ %+/!*!=,+&"/.!31&! !`$ %X !&/+)!(,%/*-&$ - !
com la més important de les guies existents, hi han 
més de 4.650 hotels i 3.400 restaurants, amb un total 
de 430 noves adreces respecte l’any passat. Hi trobem 
-&/!-&"/!#$ %/!=,+&"/!,!F" 1/!'%/! "/!=,+&"/!E 0*"*-
 $/.!*!/<=*! //&%9 "&%!&"/!-&!0*"",$!$&" (*D!31 "*+ +a
preu. Respecte als restaurants, hi són des dels més 
importants, amb tres estrelles (un total de 26 a tota 
`$ %X S.!'%/! "/!-&!-1&/!*!1% !&/+$&""&/.! !0>/!-&"/!
bistrots i dels Big Gourmand, bones taules a preus 
moderats. S’hi inclouen 428 mapes de ciutats i les 
F$*%(*F "/!(1$*,/*+ +/!+1$G/+*31&/!-&"/!*%-$&+/:!W"!F$&1!
de la guia és de 24 euros.

LAS MENTIRAS DE ZAPATERO
7$ +2! = ! F18"*( +!  31&/+ ! ""*8$&! -<7"8&$+,!

Q&$$ -,$.!&%!&"!31 "!/<=*!F,+!+$,8 $!1%!8,%!$&(1""!-&!
"mentiras de Zapatero (dichas por él mismo)". S’ini-
(* !&"!""*8$&! 08! 31&"" !E$ /&!31&!2 !F$,%1%(* $!&"!
president espanyol al Congrés de Diputats el dia de 
la seva investidura: "Hay, ante todo, una exigencia de 
respeto a las promesas. Los ciudadanos nos exigen a 
",/!F,"G+*(,/!31&!/& 0,/!'&"&/! !%1&/+$ /!F$,0&/ /:!
Esta exigencia es, para mi, la más apremiante, la más 
obligada. Haré honor a la palabra dada". I continua: 
"Nosotros, cuando prometemos, nos compromete-
mos", frase del programa electoral del PSOE de l’any 
2008. El volum comprèn els capítols d’economia, 
F,"G+*( !&H+&$*,$.!+$&8 "".!F,"G+*31&/!/,(* "/!*!F,"G+*( !
*%+&$*,$.!*! ( 8 ! 08!1%!- $$&$! F $+ +b!cd,!31&!-*(&%!
de Zapatero".

LES SANTES, LA FESTA MAJOR  
DE MATARÓ

Textos: Nicolau Guanyabens
`,+,#$ '&/b!e1*0!U1*#
Col·lecció: Post Festum, volum 6
W"!+&H+!-< 31&/+!""*8$&!&%/!(,%2*- ! !/&#1*$!&"!"" $#!

$&(,$$&#1+!-&!" !̀ &/+ !f 4,$!-&!f + $D.!-&/!-&!'% "/!
-&"!/&#"&!V6TT!'%/! !"< (+1 "*+ +:!]/!1%!(,0F&%-*!31&!
detalla el trajecte històric de cada comparsa i de cada 
 (+&!-&"/!31&!F&$2*1&%! (+1 "0&%+g!&"!F$*0&$!+$&8 ""!
-< 31&/+&/! ( $ (+&$G/+*31&/!31&! /<= ! E&+! +$ (+ %+! " !
festa de les Santes d’una manera global. Nicolau Gua-
nyabens aporta un estudi necessari per comprendre 
l’univers de la festa del segle XXI.

HAMLET, LA REVISTA DE LES ARTS  
ESCÈNIQUES 

731&/+ !>/!" !%,2 !$&2*/+ !0&%/1 ".!*!&%!( + ").!
-&! "&/!  $+/! &/(J%*31&/.! &-*+ - ! F&$!7$," ! W-*+,$/:!
Hamlet! 8$ X !&"!+& +$&!-&!+&H+!*!&"!+& +$&!-&!( $$&$.!&"!
teatre musical i la dansa-teatre, el món del circ i el de 
l’òpera, el vessant més artístic de l’art dramàtic i també 
el més tècnic. En cada número de la revista s’hi pot 
descobrir tota la informació relacionada amb el món 
de les arts, tant a nivell nacional com internacional, 
les millors entrevistes, els nous espectacles, etc.
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andreu gomila
santiago fondevila
begoña piña, jaume 
radigales, jordi jané

calidoscopi teatral

crítiques

15 de juliol de 2010
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nova york / londres
berlín / beirut 
valencia / girona

articlesl’espectacle dels ulls

l’intercanvi amb

david ruano

prometeu
heiner müller

carme portaceli

Grec-CDN-fei

mercè aranega
alfredo sanzol 

heiner goeebbels
els festivals d’estiu

begoña barrena 
joan anton benach

avignon / edimburg
salsburg / madrid / almagro
salamanca / mèrida
matarò / tàrrega





SEÑORÍO DE LAZÁN 2005, 
DE PIRINEOS

Bodega Pirineos posa al mercat una nova 
anyada del seu vi de reserva més emblemàtic, 
el Señorío de Lazán 2005. Elaborat amb ull de 
""&8$&.!( 8&$%&+!/ 12*#%,%!*!0,$*/+&".! 31&/+!2*!
(,0F+ ! 08!1% ! $$&" - !=*/+K$* !4 !31&!2 !/&$!
&"!F$*0&$!2*!-&!$&/&$2 !-&!31 "*+ +!31&!U*$*%&,/!
i Somontano van comercialitzar a tot el món 
a partir de l’any 1984. És un dels pares de 
l’actual Denominació d’Origen de Somontano.

W"/!/&1/!$ ^0/!F$,(&-&*H&%!-&!"&/!2*%9&/!
més tradicionals de Somon-
tano, situades en la localitat 
de Salas Altas, en concret als 
Pagos de Lazán. Les terres 
/D%!F$,F*&+ +!-&"!0 $31&/ +!
de Lazán, títol nobiliari creat 
per Carles II l’any 1688 a 
favor de Cayetano Rebolle-

do de Palafox (senyor de 
Salas Altas i Salas Bajas, 

enterrat a Salas Bajas).
Un minuciós pro-

cés d’elaboració s’ha 
completat amb 14 me-
/,/!-&!($* %X !&%!8 $-
$*31&/!-&!$,1$&! 0&$*()!
i francès, a més d’una 
estada mínima de 24 
mesos en els nostres 
botellers. Sens dub-
+&.! 1%&/! 0 #%G'31&/!
31 "*+ +/! 31&.! /*! &/! +>!
en compte l’excel·lent 
collita de l’any 2005, 
és comparable a les mi-
"",$/!(,""*+&/!31&! 31&/+!
Senyoriu de Lazán ens 
= ! ,8/&31* +!  "! "" $#!
de la seva sorprenent 

trajectòria. 
Señorío de Lazán 2005 posseeix un pro-

E1%-!(,",$!(*$&$ !0 -1$ !31&!-D% !F /! !1%!
F,+&%+!% /!&%!&"!31 "!/<=*! 0 "# 0&%! $,0&/!
de fruites com cireres o taronges amargants en 
(,%'+1$ .!&/FJ(*&/!(,0!" !( %9&"" !*!8 "/)0*(/!
com el romaní, entre altres. En la boca sorprèn 
la seva suavitat, és saborós, estructurat i molt 
persistent. 

Servit a 18º, combina a la perfecció amb 
&"/!F" +/!-&!( X !*!&"/!#1*/ +/!0>/!+$ -*(*,% "/!
de l’Aragó: l’anyell al forn en les seves dife-
$&%+/!2&$/*,%/:!U" +/!*! 1/.!*!'%/!*!+,+!E,$0 +#&/!
curats i semicurats. 

Celler
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ENATE ROSADO 2009
731&/+!2*.! *#1 "!31&!"&/!

anyades anteriors, s’ha ela-
borat al cent per cent amb 
$ ^0! ( 8&$%&+! / 12*#%,%:!
El cabernet sauvignon, 
conreat amb manyaga a les 
vinyes d’Enate!'%/! $$*8 $!
a la maduresa òptima, ha 
desenvolupat tot el seu 
F,+&%(* "! &%!  31&/+!2*!
monovarietat, de nas 
intens, molt afruitat, 
on ressalten les aro-
0&/! -&"! $ ^0! P% 8*1.!
gerdó, pebrot). 

En boca, presenta 
un atac carnós i ple. 
d ! /&2 ! &31*"*8$ -
da acidesa en fa un 
vi àgil i viu. La seva 
evolució en boca és 
0 #%G'( .!  08! 1%!
postgust llarg i sa-
8,$D/.! &%! &"! 31 "! =*!
-&/+ 31&%! "&/!  $,0&/!
variats. La verema 
del 2009 va ser curta 
&%! +&0F/! *! &%! 31 %+*-
tat, amb poc més de dos 
0*"*,%/! -&! 31*",#$ 0/! *! 1%! rendi-
0&%+!0*#!F&$!=&(+)$& !*%E&$*,$! "/!31 +$&!0*"!
31*",#$ 0/:!731&/+!$&%-*0&%+!+ %!8 *H!/<&H-
plica, principalment, per l’elevada selecció 
-&"!$ ^0!31&! 31&/+!(&""&$!2 !F,$+ $! !+&$0&.!
 08!"<,84&(+*1!-< (,%/&#1*$!" !0)H*0 !31 -
litat. Degustat entre 8º C i 10º C, el Enate 

Rosat!$& "X !F" +/!(,0!F /+&/.! 1/!&%!/ "/ !-&!
#$,/&""&/.!/1h>/.!&+(:!
CELLER MAS BLANCH I JOVÉ

El Celler Mas Blanch i Jové ha presen-
tat a Barcelona el nou projecte de la Vinya 

dels Artistes, amb una degustació dels seus 
0*"",$/!2*%/:!731&/+!4,2&!(&""&$.!31&!+>!" !+&$$ !
com a font d’inspiració, considera cada am-
polla de vi una petita obra d’art destinada a 
ser gaudida. Per això ha creat la Vinya dels 
Artistes, un homenatge a l’art des del món del 
vi, un espai obert on els artistes convidats es 
podran expressar lliurement enmig de ceps i 
boscos.

U&$! !" !/&2 !F$&/&%+ (*D.! 31&/+! %9!L&$,.!
la vinya estarà dedicada a l’obra de Josep 

Guinovart, un gran artista català reconegut 
internacionalment i gran amic de la família 

Jové Balasch. Guinovart va inspirar la creació 
del celler, va assessorar en el seu disseny, li va 
-&-*( $!&"!0&$ 2&""D/!31 -$&!In vino veritas i 
va imaginar la Vinya dels Artistes, on estarà 
ubicada la seva escultura L’orgue del camp.

El Celler Blanch i Jové va néixer l’any 
2006 com a projecte familiar, una il·lusió i 
1% ! E&*% ! (,0F $+*- ! 31&! 2 ! ($>*H&$! *! 31&.!
 ! F,(!  ! F,(.! = ! (,0&%X +!  ! -,% $! &"/! /&1/!
primers fruits. Els seus vins Saó Blanc, Saó 
78$*2 +!*!Q D!WHF$&//*1!= %!&/+ +!(" //*'( +/!
entre els millors d’Espanya pels crítics i les 
publicacions més prestigioses, tant a nivell 
nacional com internacional:  !"#$%& '($)#$, 
 !"#$%&'"(, Vins de Catalunya, etc.
JOSEP FORASTER TREPAT 2009

El nou vi negre Josep Foraster Trepat 

2009 !" #$ "%&'( )%&*$+ #$ &, -. */"012"+ "30 

la varietat autòctona més singular de la Con-
4" 5* 6"20*278 /" +2*9"+8 %&* $:;" <*+ "%&*$+ 

",= 9*2 92.3*2" -*>"5" *, "%&*$+ "42*5.+"+ 

celler.
Habitualment, el trepat s’elabora com a 

cava rosat o vi rosat, però a Mas Foraster 
l’han utilitzat per fer vi negre i l’han deixat 
4.,4 3*$1$ 5* 42.",?" *, 0"22.4"(

El resultat és un negre únic, amb poca 
capa, original, seductor, fresc i molt elegant. 
Un vi mediterrani, però to-
talment diferent a la resta.

Mas Foraster  convida 
tothom a visitar el celler i 
+"$+"2 */ ,1& -.@ +"30#8 

si es demana, l’envien a 
casa sense despeses d’en-
viament, per 60 € (caixa 
de 6 ampolles).
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Club de  
Gastronomia i Turisme

Gastronomia i Turisme

LA CUCANYA. Racó de Santa Llúcia, Vilanova 
i la Geltrú. Tel.: 938 151 934 / 938 154 354. 
Cuina italiana i especialitats internacionals. 
Obert tots els dies. 
LA MASIA DE L’ERA. Sant Joan, 64, la Riera 
de Gaià. Tel.: 977 655 402 i 630 929 772. Cuina 
de masia tradicional catalana amb gran varietat 
de carns a la brasa i d’entrants, cargols a la llau-
," . >2", ,1302* 5* 4"/?1+"5*$ 5&2",+ /" +*391-
rada. Web: www.restaurantmasiaera.com. Ideal 
9*2 " 9*2$1,*$ %&* 4*2%&*, &," *$+1," 5* 9"& . 

+2",%&./D/.+"+(

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 ac-
cedeix 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 

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 de Marco 
Borromeo i Ana María Aguilar, ofereix una 
gastronomia actual i de producte. Correu 
electrònic: restaurante@palaudelbaro.com. 

224. Fax: 977 720 677. En un marc rústic, cui-
na moderna i d’autor a càrrec de Jeroni Castell. 
Correu electrònic: lesmoles@lesmoles.com.

Ona, gestionat per Cal Blay,  
fa activitats gastroculturals

D
*$ 5* B,"/$ 5* /:",= EFFG8 Grup Cal 

Blay8 %&* 5.2.>*.H Santi Carda, es va 
fer càrrec de la restauració de l’hotel 
Husa Imperial Tarraco i inicià una 

,1-" $.,>/"5&2" 9*2 "/ $*& 2*$+"&2",+8 %&* 9"$$" 

a denominar-se Ona.
Amb unes vistes excepcionals del Mediter-

rani i del Pretori tarragoní, Ona s’ha convertit 
en un nou punt de trobada gastronòmic a la 
4.&+"+8 %&* >"&5*.H 5:&, 3"24 */*>",+ . 41,-
fortable i d’una cuina catalana de proximitat 
"30 9215&4+*$ 5* %&"/.+"+ . 5* +*3912"5" 

(formen part de l’Institut Català de la Cuina), 
%&* */"012" */ H*< Carles Salvadó Baches.

)%&*$+ !1-* 4"9 5* 4&.," -" ,#.H*2 " I"2-
ragona l’any 1980 i va cursar els seus estudis a 

l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils. 
Abans havia treballat en diferents restaurants 
+"22">1,.,$8 -" 9"$$"2 02*&3*,+ 9*2 J2",?" 

i va fer una estada al restaurant El Bulli, de 
Roses, l’any 1999. També treballà tres anys a 
la cuina de Xavi Sagristà, al restaurant Mas 

Pau, d’Avinyonet de Puigventós, lloc clau per 
a la seva formació com a cuiner. Finalment, 
tornà a Tarragona com a segon de cuina del 
restaurant Merlot i, més tard, s’incorporà al 
Grup Cal Blay per dirigir la cuina de l’Ona.

Entre les especialitats culinàries, cal es-
mentar-hi, com a primers, coca de verat amb 
escalivada i formatge del Montsec i romesco, (9 
KL@ 4"$$1/*+" 5* +2.9*+" 5* 0"4"//7 "30 4.>21,$ 

5* /:)/+" ),1." . *$9.,"4$ +*,52*$ MNO KL@ 1&$ 

de pagès estrellats amb patata de Prades, tòfona 
i foie (10,50 €). Com a segons, ànec mut del 
Penedès rostit amb prunes i pinyons (12,50 
KL@ >"22.,*+ 42&.H*,+ "30 4*0*+*$ 41,B+"5*$ 

MNP KL@ 213*$4"5" 5* 2"9 MNG KL@ +&201+ "30 

9"+"+"8 4*0"8 +137%&*+ . 1/.-*$ ,*>2*$ MNP KL( ) 

l’hora de les postres, crema catalana del segle 
QQR MP KL@ 0122"+H1 "30 42*3" 5* 4"2"3*/ . 

gelat de xocolata blanca i cafè (6 €), i sangria 
5* 4"-"8 S12$8 <2&.+" <2*$4" . $120*+ 5* 92#$$*4 

sanguini (5 €), entre d’altres.
T"/ 5*$+"4"2 %&* */ 2*$+"&2",+ Ona ofereix 

entre setmana un menú executiu, al preu de 
15 € i un menú de cap de setmana per 18 €. 
També inclou un Menú de l’Arròs per 26 €.   

)%&*$+ 3*$ 5* 3".>8 Ona ha iniciat unes 
interessants activitats gastroculturals: el sopar 
maridatge "Simfonia de Vins Torres des de 
%&"+2* -*$$",+$ 5.<*2*,+$U8 */ T&2$ V1,1>27B4 

del Foie i el Curs de Cuina Ràpida.     
Disposa també d’una terrassa, amb vistes 

al mar, on s’ofereix una variada carta i un 
menú de tapes per 15 €, amenitzat amb música 
en directe.      

Direcció: Passeig de les Palmeres, s/n. 
43003 Tarragona. Tel.: 977 233 040. Fax: 
977 216 566. Horari: de 13:15 h a 15:45 h 
i de 20:15 h a 22:45 h. No tanca. Master 
Card, 6000 i Visa. Serveis: Aire condicionat, 
terrassa i 4 menjadors privats per a fins 
a 400 comensals. Web: www.calblay.com 
/ www.calblay.wordpress.com / www.
twitter.com/calblay.
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