
Taula parada
A LA COPA

Abans de l’estiu Torres va presentar la 
gamma de vins Habitat, que es carac-
teritzen per dur la certificació ecològica 
de la Unió Europea (eurofulla) i la del 
Consell Català de la Producció Agrària 
Ecològica (CCPAE). Tot i 
que se’n va presentar la 
gamma completa, com-
posta d’un blanc i d’un 
negre, el negre encara no 
va sortir al mercat i no ha 
estat fins ara que hi ha 
les primeres ampolles dis-
ponibles. Es tracta d’un 
cupatge de garnatxa i sirà 
al qual s’ha fet fer una 
criança d’entre sis i vuit 
mesos en bótes de roure. 
Si en dir que el que caracteritza aques-
ta novetat és el fet de dur el segell de 
l’agricultura ecològica, algú pot pensar 
que aquest tipus de conreu és novetat 
a Torres, s’equivoca. Fa més de vint-
i-cinc anys que la casa penedesenca 
no empra cap insecticida ni herbicida 

químic a les seves vinyes. Tot i això, és 
un bon senyal que s’aculli a l’empara 
de l’únic organisme –el CCPAE– que 
pot certificar aquest tipus de conreu 
a Catalunya. Fins aquí, tot molt bé. El 
que cal, però, és que el vi satisfaci  les 
expectatives que genera tota aquesta 
literatura. Per començar, el color és 
fosc, intens i amb el voraviu lilenc que 
caracteritza la varietat sirà i els vins 
de poca criança. Les aromes, tot i que 

necessiten una mica de 
temps per obrir-se, són 
també d’una intensitat 
més alta del que és habi-
tual, afruitades, de móres 
i gerds, amb un toc de 
tinta xinesa. A la boca és 
d’entrada dura, tot i que 
un cop al paladar s’afina 
i té un toc llaminer que li 
dóna un punt d’amabilitat. 
Tot i això, els “entre sis i 
vuit mesos de criança en 

bóta” que s’indiquen a la fitxa tècnica 
no semblen haver domesticat la força 
d’aquest vi de caràcter marcadament 
mediterrani, que reflecteix el territori 
càlid que l’ha vist néixer i que, a més 
a més, el respecta amb una agricultura 
lliure de productes químics de síntesi.

Què és el “vi brisat”? El meu pare 
m’explica que abans n’hi havia i que 
eren blancs molt potents. 

Gerard Mora 
Barcelona (Barcelonès)

El vi blanc s’elabora premsant el raïm, 
separant el most de la brisa, i fent fer-
mentar el most sol als dipòsits o bótes. 
En canvi, el vi brisat és el vi blanc que 
s’elabora com el vi negre, és a dir, que 
fa la fermentació alcohòlica no sols 
amb el most, sinó amb tot el raïm aixa-
fat –antigament, trepitjat–. Aquest mè-
tode era molt freqüent a la Terra Alta, 
on encara queden un parell de cellers 
que elaboren vins d’aquesta mena. El 
vi negre s’elabora així per extraure tot 
el color de la pell. Elaborant vins blancs 
així, també s’extrau els pigments de la 
pell, i per això tenen –o tenien– un color 
més intens, que va del daurat a l’am-
bre. També s’extrauen més aromes, 
però no sempre les bones i de vegades 
aquesta mena de vins pot tenir aromes 
herbàcies i vegetals excessius i no de-
sitjats. Tot i que de vins exclusivament 
brisats a l’actualitat gairebé no n’hi ha, 
encara ara cellers de la Terra Alta o 
del Priorat fan vins en què una part del 
cupatge s’ha estat elaborat per aquest 
mètode, que afegeix estructura i cos al 
vi i li potencia les aromes primàries, les 
procedents del raïm.
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Torres Habitat negre 2012
DO Catalunya
Preu aproximat: 8,60 euros
Etiquetat en català, castellà i anglès
Telèfon: 938 177 400

de l’11 d’octubre al 3 de novembre tindran lloc les 19es Jor-
nades gastronòmiques del bolet de l’Alta Ribagorça en les 
quals participaran 12 restaurants de la comarca. Cadascun 
dels restaurants participants oferirà menús que tenen en el 
bolet el seu producte principal. L’objectiu de les Jornades és 
oferir tant als ribagorçans com als visitants de la comarca una 
oferta gastronòmica caracteritzada per la gran qualitat dels 
menús, desestacionalitzar el turisme, i valoritzar el bolet com 
un element vertebrador de la comarca. Els restaurants partici-
pants en aquesta edició són els següents: Hostal Casa Prades, 

Casa Peiró, Les Cumbres, Restaurant 
Manantial, Villa Maria, L’Aüt, Casós, 
Ribera, Casa Joanot, Casa Prades, El 
Fai i l’Asador Vasco Sidreria Karpanta. 
d’altra banda, tots els menús inclouen 
una degustació d’olis Oleaurum, una 
copa de cava, aigua de Caldes i Ra-
tafia dels Raiers. Com a novetat, als 
diversos menús s’oferiran, a més de 
bolets de la comarca, altres productes 
propis com la carn de vedella o la mel. 
Paral·lelament a les Jornades, s’han 
organitzat altres activitats com itineraris de natura i les Fires 
de Vilaller i de la girella, entre d’altres.

dE CASA nOSTRA

19es Jornades Gastronòmiques del Bolet  
de l’Alta Ribagorça
De l’11 d’octubre al 3 de novembre
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LA BONA VIDA

En algunes famílies d’Alcoi s’anomena 
amb aquest curiós nom el clàssic plat 
de cigrons amb espinacs i bacallà (el 
nom que s’utilitza –o la ultracorrecció, 
bacallar– enfront d’abadejo, abaetxo, 
etc. que també es fan servir a Catalunya, 
a la regió de l’Ebre i a l’Aragó català), tot 
i que el nom generalitzat a Catalunya, 
les Balears i Alacant és bacallà. 

En la cuina valenciana hi ha excel·
lents plats de bacallà, però cap que 
s’hagi projectat a nivell general com 
s’escau, per exemple, amb l’esqueixada 
de Catalunya –que també existeix de la 
Sénia cap avall–, el bacallà al pil·pil dels 
bascos, la brandada dels provençals 
(plat també naturalitzat català, del qual 
parla Santiago Rusiñol), el baccalà alla 
vicentina dels italians o el bacalhau 
á Gomes de Sá de Portugal. Portugal 
s’ha fet famós per les seves receptes 
de bacallà, i no obstant crec que les 
receptes valencianes són tan o més 
interessants. 

L’escassa difusió de les receptes 
amb bacallà/abadejo del País Valencià, 
a parer meu, pot ser deguda al fet que 
potser no n’hi hagi cap amb un nom 
sonor, que enganxi, ni cap fórmula més 
o menys de consens, ja que de cada 
recepta hi ha moltes variants locals. 
Potser en el rànquing podríem posar les 
mandonguilles d’abadejo, tan típicament 

valencianes, amb patata, pinyons, etc., 
però el més corrent és que siguin una 
tapa o picadeta de bar.

Lorenzo, agut escriptor valencià, a 
La taula i la cuina (València, 1984), en 
parlar del plat de bacallà més conegut, 
la borra, o borreta –ni per al nom hi ha 
consens!– diu “que no hi ha dos pobles 
que la cuinen igual”, i n’arriba a comp·
tar quaranta variants. José Guardiola y 
Ortiz (Gastronomía alicantina, 1959) es·
criu parlant de la borra: “En la comarca 
alicantina hay tal número de platos en 
los que figura el bacalao con análogas 
y hasta iguales características” que, 
quan algun autor en parla d’algun, no 
se sap a quin es refereix. La borra o 
borreta és un plat de bacallà general·
ment bullit –però també estofat·– amb 
patates, nyores, cebes, tomaques, vi·
tets (bitxos), ous estrellats, alls i, en 
general, una bona picada sempre tot 
plegat segons la localitat. És, doncs, un 
plat anarquista...

Abans, llevat d’escasses excepcions, només hi havia 
vinagre –normalment de vi–, després vingueren els vi·
nagres gurmets: de poma o sidra, d’arròs, de fruites, 
d’herbes aromàtiques, de Mòdena... Marta Carnicero 
ens proposa el fulletó El vinagre. Com preparar-lo 10 
vegades (s.d. edicions, 26 pàgines). El títol pot induir 
a engany, ja que pot fer·nos suposar que hi trobarem 
aquests vinagres aromàtics o compostos, però en 
realitat són receptes en les quals s’inclou vinagre: 
sopa freda de tomàquet amb alfàbrega, amanida tè·
bia d’albergínies, amanida de llenties pardines amb vinagre de cava, pasta amb 
crema de Mòdena, amanida tèbia de patates amb bacó, broqueta de rap i gamba 
roja amb vinagreta de verdures, escabetx picant de tonyina, magret d’ànec amb 
salsa agredolça de cabernet sauvignon...

MILFULLS

El vinagre

Jaume Fàbrega

Calaveres amb bufanda

Borra alcoiana
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