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La varietat i el sofregit

LA RUTA DE LES BONES PAELLES

cer,MarcGascons,RafaPeña,Fer
mí Puig o Carles Abellan, entre
molts altres, surt a les seves
propostes.
Elsqueserveixenalsseusmenús

oalacarta,comenFermíPuig,Ca
pet, Can Boneta, Envalira o Bona
nova, són alguns dels que tenen
una clientela fidel. És una oferta
queconviu,desde faanys, ambca
ses arrosseres com El Suquet de
l’Almirall, Cherif, Kaiku o Ca la
Nuri .

Xefsd’altnivellcomPellicerhan
convertit aquesta especialitat en
l’atractiu principal deBarraca, a la
Barceloneta. L’arròs senyoret o el
de pop (més potent de sabor) són
els favorits dels clients, que ja han
situat aquesta casa amb vista a la
platja entre les noves arrosseries
imprescindibles. El cap de cuina,
Rafa de Velicourt, explica que se
gueixenlatemporalitat inorenun
cien a productes com els bolets,
quanarribaelmoment.
Els arrossos secs i els melosos o

els caldosos elaborats amb pro

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR ductesdequalitat fresquíssims, ai
xí com la forma de prepararlos,
fanqueLaMarSaladas’acostumia
incloure en la llistadelsmillors ar
rossosd’Espanya.Amblasevaapa
rent simplicitat, el senyoret, pre
parat amb peix que arriba de les
llotges de Barcelona i Sant Carles
de la Ràpita, és un arròs de deu. El
preparaMarcSingla,quejafamolt
de temps va treballar a les ordres
de Ferran Adrià i que molt abans
de brodar arrossos va ser el res
ponsable de l’invent bullinià de la
truita de patates desconstruïda.

Singla és el cap de cuina d’aquest
establiment que regenten Marta
Cid ielpastisserAlbertEnrich ion
els arrossos els preparen quatre
mans: les del paeller Francisco
Carmona (boníssim el seu arròs
negre) i les del mateix Singla, que
elabora tambéel de conill i cargols
(“el vaig preparar per primera ve
gada per suggeriment d’Adrià”), o
el de gambes, escamarlans, trom
petes de la mort i carxofes. Singla
explica que no hi ha un truc, sinó
unaminuciosa feinadeseleccióde
producte i hores a la cuina. “Des

viscerem elpeix, el posemambai
guaisal,preparemunfumetalanit
i femunsofregit nomésambceba i
tomàquetquecoemafoc lentíssim
undia imig”. El peix el dipositen a
la cassola de ferro colat quan l’ar
ròs està gairebé cuit. A l’últimmi
nut. Utilitzen arròs bomba per als
secs(quecouensempre14minuts)
i arboriperals caldosos.
Elbombaésundels favoritsdels

xefs barcelonins, encara que tam
bé l’italià arròs carnaroli n’entusi
asma molts, com Carles Abellan,
que al Bravo prepara arrossos sa
borosos, comel d’espardenyes o el
que recuperauna receptabarcelo
nina del segle XIX, que inclou al
sofregit una mica de sobrassada i
de pernil, que amb prou feines es
perceben, brou de pollastre i de
peix iunapicada.

INMA SAINZ DE BARANDA

LAMAR SALADA Passeig Joan de Borbó, 59. Tres dels arrossos que preparaMarc Singla (a l’esquerra), el senyoret, el de conill i cargols, i l’arròs
caldós amb gambes, escamarlans i trompetes de la mort. Al seu costat Albert Enrich, copropietari ambMarta Cid de l’establiment

GEMMA MIRALDA

MARTÍNEZ Ctra. deMiramar, 38. El restaurant de JosepMaria Parrado ofereix interessants
arrossos, com el de llamàntol i conill, per degustar davant una vista magnífica de Barcelona

TAVERNA HOFMANN Girona, 145. L’arròs amb gambes és un dels plats
més sol·licitats al local deMey Hofmann


