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Especialistes en
alimentació i
cuina es troben
a Alícia demà
R REDACCIÓ/Manresa

La trentena llarga de cuiners que van elaborar l’àpat, dalt de l’escenari de la gran sala de Món Sant Benet rebent els aplaudiments dels comensals

El sopar de Mestres Cuiners s’estrena a
Sant Benet envoltat d’estrelles dels fogons
R DAVID BRICOLLÉ
R Sant Fruitós de Bages

Ja és molt més que un àpat multitudinari. S’ha convertit en un
esdeveniment social i en un gran
aparador de la gastronomia del
Bages amb distintiu de qualitat.
Un festival dels sentits, si tibem
de tòpic, però en aquest cas el
mot no és pas gratuït. El sopar de
Mestres Cuiners que organitza el
gremi d’Hoteleria i Turisme del
Bages va celebrar, dilluns a la nit,
la seva sisena edició amb dos ingredients principals que li donen
cos i ànima: plats d’alta cuina
amb segell local i la presència de
cares populars, cosa que aporta
un plus.
Enguany, a més, aquest sopar
elaborat en equip per més d’una
trentena de professionals de diferents restaurants tenia dos atractius afegits. D’una banda, l’escenari, Món Sant Benet, que va
prendre el relleu al Museu de la
Tècnica de Manresa,i l’àpat,amb
quasi 500 comensals, que va servir per anar descobrint una part
de l’immens potencial del complex, que el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, el
manresà Josep Huguet,va definir
com «la millor instal·lació turística del segle XXI».
Com a segona novetat, el lliurament,per primer vegada,del Premi Ignasi Domènech amb què es
vol reconèixer una persona o institució que hagi contribuït a fer
més gran el món de la gastronomia. Dilluns va estrenar aquesta
distinció el gastrònom berguedà
Toni Massanés, que actualment
és el director del centre de recerca alimentària Alícia dins el projecte Món Sant Benet.
La cuina del Bages va ser la protagonista total i absoluta a la taula amb la ferma aposta de la figura d’Ignasi Domènech, l’ampli
receptari del qual s’ha convertit
en pal de paller. I entre les taules
i els fogons, més de mitja dotzena
d’estrelles Michelin, com ara
Carles Gaig (Can Gaig), Nando
Jubany (Can Jubany), Jordi Cruz
(L’Estany Clar), Ramon Freixa
(Racó d’en Freixa), Montse Estruch (El Cingle) o Carles Teje-

dor (Via Veneto), als quals s’hi
afegia, també, el mediàtic Isma
Prados.
En l’apartat de populars, destacaven els actors del Cor de la
Ciutat: Manel Barceló (Gabriel
Galiana) i Carme Abril (Lola);
els presentadors televisius Elisenda Roca, Adam Martín i Arcadi Alibés; els periodistes gas-

tronòmics Pere Tapies, Tana Collados i Pau Arenós i el grup Gossos al complet.
Tres apunts. El primer, l’àpat va
convertir en companys animats
de taula els caps de cartell de CiU
i PP a Manresa, Josep Vives i Xavier Javaloyes. El segon, Marta
Lacambra, directora de l’Obra
Social de Caixa Manresa, va fer

un sonor petó a Toni Massanés
quan aquest va ser distingit amb
el premi Ignasi Domènech. El
tercer, la taula més engrescada,
amb diferència, va ser la dels cuiners estrella, que tenien molt a
explicar-se els uns als altres i
molts temes per fer barrila. Als
fogons, pel que sembla, no hi ha
rivalitat, ben al contrari.
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Nando Jubany i Carles Gaig observen els preparatius de l’àpat
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Aperitius
–Terrina de cap i pota amb
sofregit tradicional.
–Sopa de ceba amb ou poche
de guatlla i palet de parmesà.
–Ravioli de bolets i patata.
–Bunyol de bacallà i botifarra negra amb confitura de
condonyat.
Entrant
–Amanida Raquel Meller.
Peix
–Farcell de bacallà a la manresana (fusionant les dues receptes d’Ignasi Domènech).
Carn
–Poularda farcida de fruits
secs.
Postres
–Most amb fruites de tardor
en textures
–Cigaló (coulant de cafè amb
aromes de Montserrat)
Celler
–Cava Mas de Sant Iscle Brut
Nature.
–Blanc d’Abadal.
–Negre Bernat Oller.

Manel Barceló (esquerra) i Carme Riu (al mig), d’«El cor de la ciutat»
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El gastrònom
Massanés,
distingit

Diego Sánchez posa la insígnia Ignasi Domènech a Toni Massanés

El gastrònom Toni Massanés
va inaugurar la llista de persones
distingides per la seva promoció
de la cuina. És director d’Alícia,
autor, entre d’altres obres, del
Corpus de la Cuina Catalana, i
col·laborador de diversos mitjans, entre els quals Regió7.

La Fundació Alícia acull demà, dijous, una trobada científica internacional amb prestigiosos especialistes en ciència i
cuina.
La Fundació Alícia ha organitzat una trobada científica
d’alt nivell que a més a més de
ser un fòrum d’experts, serà
una oportunitat per mostrar
les instal·lacions d’Alícia al
món científic i per buscar
punts de retrobament entre ciència i cuina.
Entre els prestigiosos especialistes que assistiran a la trobada hi haurà Ferran Adrià, president del Consell Assessor
d’Alícia; Harold McGee, autor
de nombroses obres sobre ciència i alimentació; Heston
Blumenthal, xef mundialment
reconegut; Davide Cassi, investigador de la física en la gastronomia; Claudi Mans, catedràtic i director del departament d’Enginyeria Química de
la UB; i Abel Mariné, catedràtic de Nutrició i Bromatologia
de la facultat de Farmàcia de la
UB.
Els investigadors coneixeran
els projectes de la Fundació
Alícia, participaran en reunions de treball i visitaran el monestir i tot el conjunt de Món
Sant Benet,inaugurat el passat
dia 12 de novembre pel President de la Generalitat, José
Montilla. Alícia ha obert portes al nou edifici de Sant Benet
aquest mes de novembre.

Les figures de
Casaldàliga i el
pare Claret, de
costat
R REDACCIÓ/Manresa

Dos claretians, dos bagencs,
un amb el màxim reconeixement de l’església oficial i l’altra amb un gran predicament,
sobretot a l’església de l’Amèrica Llatina, seran comparts en
una xerrada que té lloc demà a
Barcelona. Joan Soler serà
l’encarregat de conduir una
conferència-tertúlia sobre els
papers del Pare Claret com a
impulsor de la premsa religiosa, i el de Pere Casaldàliga, el
bisbe balsareny que té fixada
la seva residència al Brasil,
com una abanderat de l’església dels pobres.
L’acte tindrà lloc a 2/4 de 8, a
la sala Claret,situada al xamfrà
entre C/ Sant Antoni Maria
Claret i C/ Nàpols. en el mateix
acte,la periodista de TV3 Neus
Sala presentarà el reportatge
sobre Pere asaldàliga que ha
filmat aquest estiu. L’acte se
celebra en el bicentenari del
naixement del sant.

