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ecentment, el petit i aco-
llidor restaurant Orfila 
ha reconvertit un espai 

del menjador per poder posar 
a l’abast dels clients una nova 
proposta. Xavier Orfila, xef i 
propietari de l’establiment, ho 
explica: “Es tracta del concepte 
‘gastrobar’, que no ens hem 
inventat pas nosaltres: fins i tot 
molts restaurants amb estrelles 
Michelin ho fan. La idea és que 
la gent pugui venir-hi, prendre’s 
un gintònic o una copa de vi 
DO Alella i maridar-ho amb un 
parell de tapes.” 

Amb aquesta excusa, vam 
pensar que l’Orfila era el lloc 
ideal per dur a terme el tast 
que havíem pensat per al nú-
mero de Papers de vi que teniu a 
les mans.

A l’hora pactada, cinc per-
sones ens asseiem al voltant de 
la taula. Joan Ramon Martínez, 
distribuïdor i professor en 
cursets de cocteleria i gintònic. 
Ricard Salgado, expert en tast, 
membre del Club de Tast l’Ar-
cada i professor en tallers de 
gintònics. Dani Garcia, jardiner 
de professió, sommelier de 
formació i apassionat del món 
del vi. Amb ells, Xavier Orfila i 
qui escriu aquestes línies, que, 
càmera al coll i bolígraf en mà, 
mira de captar tot el que passa 
per poder-ho transmetre als 
lectors.

Pas a pas...
En Joan Ramon ha dut un munt 
de potets de plàstic que con-
tenen els botànics més usats 
en l’elaboració de les ginebres 
premium. Els obrim, els comen-
tem, els olorem i comencem a 
activar els sentits per poder 
afrontar el tast. Xerrem sen-
se presses per començar-lo, 
amb tot. La moda del gintònic. 
Després anirem cap al vodka? 
En Ricard afirma rotund: “El 
vodka és un alcohol barat per 
a adolescents.” Quan ens el 
mirem demanant-li el perquè, 
rebla el clau: “És barat, són 

quaranta graus i et col·loquen 
de seguida!” Les rialles sem-
blen assegurades per a tota la 
vetllada...

Comencem per les tòniques. 
En tenim tres de diferents i 
decidim tastar-les soles. 

Obrim la Tònica Catalana. 
L’etiqueta explica que una 
part dels beneficis de la venda 
aniran destinats a ajudar enti-
tats que vetllin per canviar la 
tònica de la política catalana. 
El discurs de l’etiqueta és prou 
contundent. Vegem què ens diu 
al nas. Aquests són alguns dels 
comentaris que s’escolten al 
voltant de la taula: “s’hi ende-
vina una certa dolçor, però és 
prou neutra de cítrics”, “té el 

toc de llima de les gasoses”, “hi 
surten cítrics apagats”. Quan 
ens l’enduem a la boca consen-
suem que és “molt dolça, amb 
un punt amargant amagat”.

És el torn de la Nordic Mist. 
Al nas és “més fresca, bastant 
cítrica, tira més cap a la taron-
ja”. A la boca, la detectem “més 
àcida i amargant, s’apropa més 
al concepte clàssic de tònica”, 
“el carbònic hi dura més”. 

La tercera és la Fever Tree 
Mediterranean. Quan l’ensu-
mem, pronunciem paraules 
com llimona, flor de taronger i 
rosa. A la boca constatem que 
aquesta rosa és molt present i 
que “el carbònic és més persis-
tent que no a les altres”.

L’hora de les ginebres
Abans de posar-nos a preparar 
combinats, tastem primer les 
ginebres soles per poder-ne 
apreciar millor les caracterís-
tiques. 

Comencem per l’Ash. En-
cara no és al carrer i la tenim 
dins una ampolla genèrica. Els 
responsables de Perucchi Mon-
tana, l’empresa que l’ha elabo-
rada i que aviat la posarà a la 
venda, ens han explicat que es 
tracta d’una “ginebra diferent, 
molt adequada per a gintònics 
i que tindrà un packaging es-
pectacular, quelcom que no fa 
ningú més a tot l’estat”. 

En posem una mica en un 
got d’aigua cilíndric. Al nas, hi 
trobem “l’amargor del pinyol 
de préssec” i la “fulla de llima 
kaffir”. Quan ens l’enduem als 
llavis, apareixen comentaris 
com “és elegant, agradable”, 
“s’hi nota poc el ginebró, això 
la diferencia de la majoria de 
ginebres” i “segur que combina 
molt bé amb la Nordic”. 

És el torn de la Marianna. 
Tan bon punt l’ensumem, gaire-
bé a l’uníson diem: “Aquí, el gi-
nebró hi és més present.” Quan 
la tastem, algú exclama: “Molt 
bona!” I uns quants comentaris 
matisen: “et deixa la boca molt 
seca”, “és avellutada, no rasca 
gens, és cremosa” i “molt fina i 
elegant”. 

És el torn de la masnovi-
na Tann’s. Olfactivament es 
destaca perquè “hi ha la base 
del ginebró i s’hi nota un toc 
floral”. A la boca, el primer 
comentari és revelador: “Si 
es pot prendre sola!” En Joan 
Ramon proposa rebaixar-la al 
50% amb aigua. Fet l’experi-
ment i suavitzat l’alcohol, els 
pètals de rosa es fan molt més 
presents. 

I encarem el tast de les tres 
5th que, amb les seves boniques 
ampolles i els seus espectacu-
lars colors, han estat testimoni 
del que ha passat fins aleshores 
a la taula. La 5th Earth (Citric) 
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aporta “una marcada aroma de 
llimona”. La 5th Water (Floral) 
“es mostra força alcohòlica”, 
tant al nas com a la boca, i 
això “amaga una mica el matís 
floral” que té. La 5th Fire (red 
Fruits) fa pensar en “piruletes, 
en llaminadures”, i té un “nas 
força agradable”, tot i que “al-
cohol i fruita vermella van una 
mica cadascú pel seu cantó”. 

Tres tòniques i sis ginebres 
després, en Xavier ens proposa 
que tastem les seves creacions. 
Després de la feina feta fins al 
moment, tots estem d’acord 
que és una idea genial i ens hi 
posem sense pensar-hi gaire. 
Tots sis platets (vegeu-los al 
requadre adjunt) estan pensats 
perquè hi trobem algunes de les 
característiques que se suposa-
va que havíem de trobar a les 
ginebres . Endrapant una tapa 
rere una altra, anem comentant 
amb quina ginebra cadascuna 
va millor.

I arriba l’hora de combinar!
Després de debatre una bona 
estona què fem i com ho fem, 
decidim preparar dos únics gin-
tònics amb dues tòniques i dues 
ginebres diferents, per crear 
dos combinats ben diferenciats 
entre si, però que ens satisfacin 
i que lliguin amb les tapes que 
acabem d’ingerir. 
En Ricard agafa la batuta i els 
altres ens deixem alliçonar 
encantats. Farem: Marianna 
amb twist de llimona i ginebró 
amb Fever Tree Mediterrane-
an en una copa, i Tann’s amb 
pètals de rosa, maduixa i pebre 
de Jamaica amb Nordic Mist en 
una altra. 

I el nostre expert en tast 
es posa mans a l’obra. Copa 
rodona grossa. Quatre gla-
çons. Centrifuga el glaç dins 
la copa per refredar-ne el vi-
dre. N’elimina l’aigua sobrant. 
Una mica de ginebró. Twist 
de llimona i la pell a dins, des-
prés d’haver fregat el marge 
de la copa. Primer la Mari-
anna i després la Fever Tree 
acaba d’omplir la copa, a poc 

a poc, lliscant per una cullera 
llarga que evita que el carbò-
nic marxi... I apa, tots copa 
en mà, comencen a fluir els 
comentaris: “el twist de llimo-
na hi dóna un toc refrescant 
bestial!”, “molt suau, fàcil de 
beure, molt agradable”, “un 
gintònic clàssic, refrescant, 
cítric”, “tot és molt rodó”, “el 
gust de llimona que hem tro-
bat abans a la tònica, el tor-
nem a trobar al final del glop”. 
Aquest gintònic ha agradat, 
és clar. Fins i tot, a en Dani se 
li desperta la vena poètica i 
afirma: “Em prendria aquest 
gintònic dins una piscina, a 
l’estiu, en una nit calorosa, 
però en què bufa una suau 
brisa. Una piscina envoltada 
de tarima de fusta, en un es-
pai proper a les vinyes i amb 
el mar al fons...”

És el moment de la Tann’s. 
Seguint el mateix ritual que 
abans, en Ricard ens prepara 
una bonica copa on maduixes i 
pètals de rosa fan companyia a 
la ginebra del Masnou i la Nor-
dic Mist. A l’hora del tast, els 
elogis també abunden: “aquest 
és més atrevit, més exòtic, l’al-
tre era més clàssic”, “s’hi nota 
el pebre i hi queda molt agrada-
ble”, “tant olfactivament com a 
la boca, s’hi nota molt la rosa”, 
“té un punt més amargant que 
hi dóna un toc diferent molt 
interessant”. Demanem a en 
Dani que posi en marxa un altre 
cop la seva maquinària creativa 
i ens proposi el lloc i moment 
ideals per gaudir d’aquest 
gintònic. No s’ho pensa gaire i 
afirma que “aquesta és més una 
copa de mitjanit, per prendre a 
la taula amb la parella, amb una 
espelmeta, poca llum i després 
d’un bon sopar”. 

Quatre hores després d’ha-
ver-nos-hi posat, ens n’anem 
cap a casa recordant aromes i 
sabors, moments, comentaris 
i rialles. I reflexionant sobre 
els gintònics de festa major, 
preparats a cuita-corrents amb 
Schweppes i Giró en un got de 
plàstic... 

Coca de tomàquet trufat 
amb mozzarella i pernil ibèric
“Molt marcada pel tomàquet trufat”. 
“Combinació excel·lent”. “Cruixent i 
molt suau alhora”. “El pernil hi va molt 
bé i la mozzarella amalgama tots els 
gustos”. 

Ensalada cremosa amb salmó marinat
“És la prova que no hi ha cap raó perquè 
l’ensalada russa sigui el producte infecte 
que serveixen en segons quins bars!” 
“El salmó marinat acompanya molt bé”. 
“La verdura és cruixent i la maionesa 
sembla que estigui escumada, hi queda 
genialment integrada!”

Steak tartar de vedella amb ostra 
confitada amb oli cítric
“Un mar i muntanya magnífic!” “L’ostra 
és molt suau i combina sorprenentment 
bé amb la carn”. 

Maki de bacallà Skrey amb 
maduixot
“El contrast de la maduixa amb el 
bacallà és brutal!” “Un maki original i 
molt saborós”. “Sembla mentida, amb 
el maki, hi queda tot bé”.

Calçot amb tempura fumada 
i romesco de remolatxa
“Buah, el romesco porta moltes avella-
nes, s’hi noten un munt!” “L’arrebossat 
és molt lleuger, harmonitza molt bé 
amb el sabor del calçot”. “El romesco 
hi aporta un punt de dolçor que fa la 
combinació molt bona i diferent”. 

Fals maki de xocolata negra amb 
fruita vermella i nata
“Mmmm! És una versió renovada 
–i infinitament més bona– del Bony de 
Bimbo!” “La xocolata negra combina 
molt bé amb la dolçor i l’acidesa de 
la melmelada de fruita vermella, una 
meravella!”
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Xavier Orfila va néixer a Barcelona fa 42 anys. Es va formar com 
a cuiner a l’escola Arnadí (actual Hoffman). Després de dirigir uns 
quants restaurants a Barcelona i al Maresme, el novembre de 2008 
va obrir el seu propi restaurant al carrer Roger de Flor del Masnou, 
ben a prop del Mercat Municipal. Ofereix al públic el que ell mateix 
defineix com a “cuina de producte, respectant les temporades i fusi-
onant estils”. A continuació us presentem les delicioses tapes que va 
proposar per al tast de gintònics, amb alguns dels comentaris que van 
suscitar entre els comensals.  
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