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 N 
its enrere, vaig dir a la 

meva filla que com podia 

ser que estigués desper-

ta, encara, i em va res-

pondre que s’havia en-

ganxat a www.jetpunk.

com, un portal de qüestionaris en anglès. 

Bona la va fer. Ara ja en som dos de casa, 

els addictes. A mi m’atreuen, sobretot, els 

tests que van de geografia. I tinc compro-

vat que, quan es tracta d’endevinar ciutats, 

la cultura futbolística sol ser de gran ajut: 

coneixeríem Borisov si no fos pel Bate 

Borisov? Un altre fenomen que ens ajuda 

a posar poblacions en l’imaginari és la Guía 

Michelin. El que no sé és si n’hi ha cap de 

tan petita que disposi de tots dos referents 

de popularitat alhora, com Llagostera.

— Ara, d’entrada, em ve al cap Joan Piqué, 

que li van donar l’estrella quan era a  Castell 

d’Aro, que té molts menys habitants.

Però l’equip de futbol de Castell d’Aro no 

ha compartit mai categoria amb el Sara-

gossa o el Betis.

— No, això no. El camp del Llagostera ni 

tan sols s’ajustava a les exigències d’aquesta 

categoria, per això juga a Girona... o a Pala-

mós, no n’estic segur. La veritat és que no 

segueixo gens el futbol.

És un cas exitós de successió familiar: aquest xef i, a la sala, la seva germana, van convertir el 

restaurant dels pares —un parador de carretera de digníssima cuina— en un referent de la 

gastronomia moderna a les comarques gironines. Ho han fet treballant molt i sense estridències. 

Ara, la seva proposta ha arribat a Barcelona amb el restaurant l’Informal de l’hotel The Serras.

MARC GASCONS
Els Tinars

TEXT XAVIER SUST -  FOTOS  ENRIQUE MARCO

Algunes crítiques 
gastronòmiques 
defineixen Marc 
Gascons com  
un cuiner fresc  
i espontani.

A més, vosaltres en realitat sou de Sant 

Feliu de Guíxols.

— I hi hem viscut sempre.

Encara hi teniu l’Hotel Bahia?

— No, no, ja fa temps que no és de la família. 

L’avi va obrir Els Tinars just en el tram de 

carretera amb més trànsit d’aquesta zona. Al 

cap dels anys, el pare va fer el túnel que passa 

per sota, perquè els clients que vénen des de 

Girona no hagin d’anar fins a la rotonda se-

güent per fer el canvi de sentit.

La vostra història la vam abordar l’anterior 

vegada que vam entrevistar-te (CUINA 58).

— Ara potser voldríeu que ens centréssim 

més en l’Informal?

No, no, la veritat és que teníem programada 

una segona volta als Tinars, però el fet que 

aquesta conversa coincideixi amb la inaugu-

ració de l’Informal ens va molt bé, perquè hi 

afegeix un plus d’actualitat.

— L’oferta de muntar l’Informal va venir 

d’uns clients dels Tinars, un matrimoni que 

tenia una empresa en el sector informàtic, 

però la seva il·lusió de sempre era aquesta, 

que ara han pogut tirar endavant. Quan em 

van dir que obririen The Serras, un hotelet de 

gran luxe a Barcelona, i que els agradaria que 

m’encarregués del restaurant, no ho sé, d’en-

trada em va semblar que no m’hi sentiria 

còmode, perquè ja saps com sóc. Però de se-

guida em van explicar que era una altra mena 

de luxe, no allò d’un servei encarcarat, el luxe 

està més en uns altres detalls. El client, només 

arribar, se’l rep, se’l convida a una copa de 

xampany, tot és més informal. Que d’aquí ve 

el nom del restaurant.

La cuina també és d’un luxe informal?

— Podríem dir-ho així. En realitat, és la cuina 

d’Els Tinars, amb dosis potser més petites, 

però sense arribar a ser tapes, que ara sembla 

que només es puguin fer tapes. L’Informal no 

és un restaurant de tapes. Millor que diguis 

que és de mitges racions. I de plats per com-

partir. Amb el mateix producte de qualitat 

d’Els Tinars, el mateix estil, però també amb 

algun detall internacional.

Lògic, perquè el barri barceloní de Ciutat 

Vella és un territori turístic.

— Sí, però no et pensis, nosaltres en principi 

ens adrecem, sobretot, al client català. Que 

també en tindrem d’estranger, començant 

pels que tenen habitació?, segur. Quan vas 

anar-hi ja et vaig ensenyar la terrassa exterior, 

oi? Doncs allà també s’hi podrà fer un vermut 

de primera, o un pica-pica per quinze o vint 

euros, a qualsevol hora.

La teva germana també s’hi ha implicat en 

aquest projecte?
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— No, l’Elena té deures familiars que no li 

permeten res més que dirigir la sala d’Els Ti-

nars, que ja és prou feina! L‘Elena és impres-

cindible. Sempre dic que és una gran sort, 

tenir-la al costat.

Us aveniu.

— Totalment.

La teva germana Elena té tant de caràcter 

com d’atractiu... 

— Jo també tinc caràcter, eh?

No ho sembla tant.

— Doncs en tinc, en tinc.

Quan vam fer-vos la primera entrevista, 

s’acabava de produir el relleu generacional. 

El vostre pare us havia passat la batuta i ell 

se n’havia anat a fer vi.

— S’ho va agafar amb molta il·lusió, però els 

senglars li van destrossar les vinyes i ho va 

deixar córrer. Ell, de totes maneres, continua 

aconsellant-nos, ens ajuda a portar els núme-

ros, els comptes del restaurant.

Llavors la carta era encara la de tota la 

vida i la teva aportació la trobaves en un 

racó, amb el títol La cuina d’en Marc. Ara 

les proporcions d’espai s’han intercanvi-

at: la carta és teva i els plats tradicionals 

en són l’excepció.

— Però els continuem fent, eh?, perquè molta 

gent ens els demana. Mai no deixarem de fer 

les patates laminades Tinars, per exemple. O 

els macarrons, els arrossos...

Us deuen venir famílies senceres, amb 

canalla.

— I tant!

Com la família Lara?

— José Manuel Lara Bosch era un molt, 

molt bon client d’Els Tinars. Hi venia per 

dinars de feina i també amb la família. 

Tenen casa a Solius, molt a prop d’aquí. 

Una vegada ens hi van convidar. El senyor 

Lara sempre em va semblar una persona de 

molt bon tracte, amable i senzilla. I consti 

que t’ho dic des de la discrepància política, 

però una cosa no treu l’altra.

Mentre dinava m’he fixat que quasi sentia 

tants idiomes com taules.

— Els que parlaven anglès són irlandesos, 

clients habituals, com els que parlaven ale-

many. Tenim clientela fixa, d’un cop per set-

mana, molta de la qual són estrangers que 

tenen casa a prop nostre.

El vostre local és de dimensions molt res-

pectables. I l’Elena m’explicava que quan fa 

bo obriu terrasses a l’exterior i tot.

— Sí, aquí, en aquest costat, hi posem uns 

tarongers. A ella li encanta aquest espai.

La Paquita Reixach em parlava una vegada 

de restaurants gastronòmics “que no són 

una empresa, sinó una joguina”. Els Tinars, 

definitivament, no és cap joguina.

— Només t’he de dir que aquí, a l’estiu, hi ha 

55 nòmines!

Mira què m’havia apuntat: Motel Empordà. 

La idea que m’havia vingut era que a Els Ti-

nars també hi ha fesomies de cambrers que 

et sonen de cada vegada i que et donen un 

RECOMANACIONS
Canelons fins de pollastre de pagès, beixamel 

de parmesà i suc de rostit; arròs sec amb es-

pardenyes; petits pèsols del Maresme, tripa 

de bacallà i tòfona negra; llom de bacallà a la 

brasa, bou gallec tataki a la brasa, verduretes 

rostides i patates farcides; pil pil emulsionat, 

petit soufflé de gruyère amb cítrics.

LA PLANA MAJOR
L’hotel The Serras és al passeig de Colom, 

de Barcelona. Entre Correus i Capitania, da-

vant per davant del Gambrinus, l’escultura 

d’en Mariscal que presidia el Moll de la Fus-

ta tan de moda als anys 80 del segle passat. 

Des de les suites frontals, es domina la  

primera línia de mar. Picasso va tenir en 

aquest edifici el primer taller de pintura.  

I ara hi té seu el restaurant Informal. 

‘MAY YOU STAY FOREVER YOUNG’

Així com hi ha cuiners que tenen més ressò 

mediàtic del que s’adiria al seu nivell, amb 

Gascons passa a l’inrevés. Però dins l’ofici té 

el reconeixement que mereix la seva madure-

sa i excel·lència. Diversos entrevistats me 

n’han parlat meravelles. N’hi ha que compar-

teixen grup de cuina amb el xef d’Els Tinars, 

que manté doble militància: Cuina de l’Em-

pordanet i a un altre col·lectiu que, en l’entre-

vista de fa nou anys, ja vaig preguntar-li si te-

nia un nom amb data de caducitat: “No, ens 

diem Joves Cuiners i em penso que ja no ho 

canviarem mai. Sempre serem joves.”

sentit de familiaritat, de continuïtat, de 

tornar a casa.

— Ens ho diu molta gent. Has de pensar que 

aquí hi ha persones que fa més de 30 anys que 

estan amb nosaltres. I a la cuina també, eh?

L’Elena m’ha dit que l’històric Pere Garcia ja 

no hi és.

— En Pere es va jubilar tot just farà ara un 

parell d’anys.

El vostre pare era a la sala i en Pere a la 

cuina, oi?

— Sí, però el meu pare també manava molt 

a la cuina!

Una altra anotació que he fet: Can Fabes. 

Alguna cosa del dinar m’hi ha fet pensar. 

Potser la tòfona?

— És la millor lloança que em podrien fer. 

Que la meva cuina recordés la de Santi Santa-

maria. Per a mi és el referent màxim. Vaig 

tenir la sort que el meu pare m’hi va dur de 

ben petit, al Racó de Can Fabes, aquella pular-

da, aquella perdiu amb col, aquella llebre à la 

royale, aquell civet, aquella manera de treba-

llar, per a mi és el màxim. Afortunadament, 

en Santi almenys va deixar-nos molt del seu 

llegat per escrit. I això no treu que, per a mi, 

Ferran Adrià també sigui un referent.

PICA-PICA

El xef Marc Gascons,  
acabant un plat a la cuina d’Els Tinars.

La germana de Marc Gascons, l’Elena (a la imatge inferior), és la cap de Sala d’Els Tinars, un restaurant que ha consolidat el xef com un referent de la cuina 
catalana. Ell ha aportat frescor i creativitat a una proposta tradicional que es continua basant, especialment, en el producte local de qualitat. 
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INGREDIENTS PER A 1 RACIÓ

50 g de faves • 50 g de pèsols 

15 g d’espàrrecs • 25 g de ceba tendra 

10 g d’alls tendres • 5 g de suc de menta 

5 g d’oli de tòfona • brots variats 

40 g de cremós de pèsols 

15 g de carxofes • 5 g de puré de tòfona 

Per al suc de menta: 
200 g de menta • 150 g d’aigua 

• sal • 2 g de goma de xantè 

Per al cremós de pèsols: • sal

300 g de pèsols • 130 g de nata líquida 

3 fulles de gelatina de 2 g cadascuna

 

PREPARACIÓ

1  Escaldeu totes les verdures, per parts. 

Refredeu-les amb aigua i gel i reserveu-les 

a la nevera. 

2  Per al suc: desfulleu la menta i escaldeu-

la 1 min en aigua bullent. Refredeu-la amb 

aigua i gel. Tritureu-la a la Thermomix, 

amb l’aigua de bullir-la. Afegiu-hi la goma 

de xantè, fins a aconseguir una textura 

fina, i coleu-ho amb un colador xinès. 

3  Per al cremós: bulliu els pèsols 1 min. 

Tritureu-los a la Thermomix i coleu-los 

amb un colador xinès. 

4  Munteu 100 g de nata. Escalfeu els 30 g 

restants i dissoleu-hi la gelatina, hidratada, 

i barregeu-ho amb el puré de pèsols. 

Afegiu-hi, a poc a poc, la nata muntada. 

5  En un plat fondo, poseu el cremós de 

pèsols i totes les verduretes a sobre. 

Amaniu-ho amb el suc de menta i l’oli  

de tòfona. Acabeu-ho afegint-hi els brots  

i el puré de tòfona. 

 FAV E T E S ,  P È S O L S ,  C A R XO F E S ,  E S PÀ R R E C S  i  M E N TA 
A M B O L I  D E  TÒ FO N A N E G R A

Els Tinars
Ctra. de Sant Feliu de Guíxols a Girona, 
km 7,2. Llagostera (Selva).  
Tel. 972 83 06 26. www.elstinars.com.
PREU: 55-60 €. MENÚ PICA-PICA: 38 €.
MENÚ DE DEGUSTACIÓ: 68 €. 
Tancat diumenge a la nit i tot dilluns, 
llevat del mes d’agost. 
VACANCES: de mitjan gener a mitjan 
febrer.
XEF DE CUINA: Marc Gascons. 
CAP DE CUINA: Manuel Melero.
CAP DE SALA: Elena Gascons
SOMMELIER: Xavier González.

Els Tinars té llibre?

— Tot just ara n’estem fent un. Es dirà El gust 

per la tradició. Volia que no fos només de re-

ceptes, ens està ajudant a redactar-lo Judith 

Càlix, no sé si la coneixes.

Que si la conec!, va ser la primera directora 

d’aquesta revista. M’hi jugaria molt més que 

un pèsol, que us farà un gran llibre. Per cert. 

Tema pèsols.

— Ja ho sé, ja, l’Elena m’ha renyat i tot perquè 

te n’he posat en tres plats.

No, no, si per mi cap problema. Al contrari. 

Un homeòpata al qual vaig recórrer, ja de-

sesperat, perquè no hi havia manera de fer 

net de la sinusitis pels mètodes canònics, 

em va medicar a partir de la dada de la meva 

fixació pels pèsols. Jo em pensava que me 

n’havies posat tants perquè algú t’havia 

confiat aquest secret.

— En absolut, no en tenia ni idea. Te n’he 

posat perquè aquests són els dies de l’any 

que hi ha el millor pèsol. Suposo que ja has 

vist que no són qualsevol cosa. Són uns pè-

sols extraordinaris i estan en el punt àlgid. 

Per això també has menjat tòfona. La cuina 

de producte és sempre cuina de temporada. 

Mira, la carta d’aquests moments l’obre la 

fotografia de les mans de Joan Torrent aga-

fant un grapat dels seus pèsols. És el pagès 

que ens els serveix. Aquesta fotografia serà 

al llibre, segur. Els Tinars no seria possible 

sense els seus proveïdors. Tu saps quins 

porros em van portar l’altre dia?  

NIVELL TEMPS RACIÓ

1 h 5,50 €BAIX


