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L’Angle de Jordi Cruz a Sant Benet guanya
la primera estrella Michelin per al Bages
SALVADOR REDÓ

LA TORNA

La prestigiosa guia Michelin
ha atorgat per primer cop
una estrella a un restaurant
del Bages. En l’edició del
2009 hi figurarà L’Angle de
Jordi Cruz, situat al complex
de Sant Benet. Cruz, de 30
anys, ja havia tingut reconeixement a l’Estany Clar. El
restaurant de Cercs, ara amb
Josep Xandri com a cap de
cuina, manté l’estrella

Sergi Arola
obté dues
estrelles de cop

PEPA MAÑÉ
Manresa

Al cel del Bages ja brilla una estrella Michelin. La comarca que
havia vist com els darrers anys la
guia dels pneumàtics atorgava reconeixements a les comarques
veïnes ha entrat en el firmament
estrellat per mitjà del restaurant
L’Angle, al complex turisticocultural de Sant Benet de Bages.
Aquest restaurant ha obtingut un
reconeixement meteòric, ja que
va obrir les portes fa vuit mesos
escassos, concretament l’1 d’abril
passat. L’Angle compta, però, amb
un valor que ja ha donat prèviament mostres de la seva precocitat. A la cuina mana el manresà
Jordi Cruz, que ja es va convertir
en el cuiner més jove de l’estat en
obtenir una estrella als 25 anys a
l’Estany Clar de Cercs. Ara, només als 30 anys, n’ha aconseguit
una altra.
La sortida de Jordi Cruz de l’Estany Clar deixava en perill l’estrella aconseguida per aquest restaurant l’any 2004. Aquesta incògnita també s’ha desvelat ara: la guia
del 2009 manté les dues estrelles
de què ja gaudia el Berguedà. La
de l’Estany Clar, i així passarà a figurar a la guia Josep Xandri com
a cap de cuina, i també la d’Els
Casals, restaurant de Sagàs amb
Oriol Rovira com a cap als fogons, que va obtenir el reconeixement l’any passat.
Les normes de la guia Michelin,
que es fa pública oficialment avui,
estableixen que les estrelles corresponen a l’establiment i no al
xef. D’aquesta manera, Jordi Cruz
havia perdut galons amb la seva
sortida de l’Estany Clar. Ahir, el
jove cuiner manresà païa encara
amb «incredulitat» la notícia
d’haver obtingut una estrella,
aquest cop per a un projecte iniciat per ell. «No ens ho imaginàvem, pensàvem que l’estrella ens
aniria molt bé i en teníem moltes
ganes, però no tocava pel poc temps
que fa que hem obert. Pensàvem
que seria l’any que ve», exposa
Cruz. El cuiner fa un paral·lelisme
entre el seu cas i el de Sergi Arola,
que també ha obert enguany un
nou restaurant i que ha mantingut
les estrelles. A l’Estany Clar, en
contra del que ha passat amb l’úl-

El manresà Jordi Cruz (quart per l’esquerra), amb l’equip de cuina i de sala que treballa al restaurant L’Angle
NOEMÍ ZOMEÑO

El cuiner Sergi Arola, amb
vincles amb Olesa de Montserrat que el van portar a ser
el creador de la «La coca de
la Passió», és el gran protagonista de la guia Michelin
del 2009, perquè amb l’obertura del restaurant madrileny Sergi Arola Gastro
ha obtingut de cop dues estrelles, un fet excepcional.
Arola va deixar La Broche,
restaurant que va fundar i
on ja exhibia les dues condecoracions, i va inaugurar
al febrer un nou restaurant,
on s’ha emportat el reconeixement de la guia vermella.
Així, La Broche deixa de figurar a la Michelin.
L’edició 2009 de la guia
per a Espanya i Portugal
manté sis restaurants amb
tres estrelles (amb El Bulli
de Roses, Can Fabes de Sant
Celoni i Sant Pau de Sant
Pol de Mar) i deu amb dues
(amb l’Àbac de Barcelona i
El Celler de Can Roca de
Girona). Amb una estrella
n’hi ha 115 d’espayols, 9 de
portuguesos i 1 d’andorrà.
Les novetats a Catalunya, a
més de L’Angle, són L’Aliança d’Anglès, Cinc Sentits i
Manairó de Barcelona i Els
Tinars de Llagostera. Perden l’estrella Caelis de Barcelona, La cuina de Can Pipes de Mont-ras, L’Esguard
de Sant Andreu de Llavaneres i Hostal de Sant Salvador de la Vall de Bianya.

Els propietaris de l’Estany Clar de Cercs, Anna Arisó i Josep Xandri, a la porta del seu establiment ahir

tim restaurant d’Arola, han mantingut el reconeixement. «A mi em
va molt bé, perquè no es pensin que
l’estrella ha canviat de lloc. Aquesta l’ha guanyat L’Angle per mèrits
propis, no vivim de rendes», afirma
Cruz, que afegeix que «el premi»
de Michelin és una satisfacció
«sobretot per a l’equip, perquè som
en un inici, en un moment delicat
de crisi, i també per a Món Sant Benet i Caixa Manresa, que han confiat en nosaltres».
A l’Estany Clar, on mantenen el
mateix equip després de la marxa
de Cruz, remarquen la importància de mantenir el prestigi a la
guia vermella, « perquè si no tens
l’estrella sembla que desmereixis.
Aquestes coses et donen empenta,
perquè el dia a dia és molt dur», diu
Anna Arisó, propietària del restaurant juntament amb el seu marit, Josep Xandri, cuiner de l’escola de Sant Narcís de Girona i que
des del 1987 és a la cuina.

El reconeixement dels cuiners bagencs
no s’havia estès fins ara als restaurants
La guia Michelin ja havia reconegut la vàlua dels cuiners bagencs, però el reconeixement no
havia arribat fins ara a cap restaurant de la comarca. Es tractava d’una anomalia, tenint en
compte que en l’elaboració de la
guia es consideren criteris geogràfics per tal que els seus usuaris puguin seguir una ruta gastronòmica. El cas del manresà Jordi
Cruz, que va obtenir el reconeixement primerament treballant
al Berguedà és el cas paradigmàtic. En el mateix cas hi ha la manresana Montse Estruch, que té el
seu restaurant, El Cingle, a Vacarisses (Vallès Occidental). El
Cingle va obtenir l’estrella el
2004, al mateix temps que l’Es-
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Oriol Rovira, d’Els Casals

tany Clar de Cercs. I Nandu Jubany és fill de Monistrol de Calders, però el seu restaurant, Can
Jubany, és a Calldetenes (Oso-

na). L’estrella li va arribar el
1995.
La nòmina d’estrellats de la Catalunya central és més àmplia.
Els Casals, de Sagàs, amb Oriol
Rovira al capdavant, va ser l’any
passat la darrera incorporació.
Un altre cas en què hi ha hagut
un trasllat pel mig és el d’Àngel
Pascual, que després de 16 anys a
Prats de Lluçanès va recol·locar
l’any passat el seu restaurant
Lluçanès dins el mercat de la
Barceloneta. Havia aconseguit
l’estrella l’any 2000 i la va mantenir. També tenen estrella, més
antiga, la Fonda Sala, d’Olost de
Lluçanès, des del 1992, i Castell
de Ciutat, de la Seu d’Urgell, des
del 1985.

