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ncuriosit, m’estreno en 
el tast a cegues, aquesta 
modalitat que té el prin-

cipal atractiu en la desconei-
xença de l’origen dels produc-
tes degustats. Una experiència 
estimulant que en el fons vol 
ser un petit homenatge a la 
patata xip artesana, de vega-
des injustament equiparada a 
altres parentes pròximes de 
producció industrial.

L’Òscar ha ideat i materi-
alitzat la trobada, i ha aconse-
guit una nodrida representació 
dels productes que podem 
trobar en els establiments 
locals, nou mostres en total. 
El restaurant Cuinalella, que 
un cop més l’Ángel Rodríguez 
posa a la disposició de Papers 
de vi, serà l’escenari on gaudi-
rem de l’experiència. Un am-
bient acollidor, càlid i tranquil. 
També gentilesa del Cuinalella 
són les quatre ampolles d’Alta 
Alella Pansa Blanca que acom-
panyaran el tast.

Ens hi apuntem!
Em consta que no ha costat 
convèncer-nos: la patata fregi-
da desperta simpaties arreu, 
i aquesta és una oportunitat 
perfecta per descobrir-ne (o 
mirar de fer-ho) els secrets. 
Participarem en el tast l’Ángel, 
cuiner del Cuinalella; Ricard 
Salgado, expert en tast; la 

Montse Velasco i en Carlos 
Puñet, sommeliers; en Ramon 
Ruiz, director de Papers de vi, i 
jo, encarregat de posar negre 
sobre blanc l’experiència. L’or-
ganitzador gaudeix també del 
tast, però com mestre de ce-
rimònies, coneix la marca les 
patates que aniran servint-se, 
i això en condiciona l’opinió.

Estar envoltat de profes-
sionals aclapara una mica i 
miraré d’estar atent a l’opinió 
dels experts per poder pren-
dre nota. Abans de començar 
reflexiono, i penso que la pa-
tata fregida té un petit avan-
tatge en la condició d’aperitiu: 
acostuma a menjar-se abans 
de dinar, quan hi ha gana, un 
moment que dóna al paladar 
certa indulgència. És possible 

trobar algú amb un mal record 
associat a unes patates xips? 
Difícilment. Per això aquest 
tast sembla un bon moment 
per reivindicar-les, mirant de 
filar prim en les virtuts i, do-
nat el cas, defectes.

Les nou diferències
L’Ángel ens ha preparat una 
espaiosa taula on anirem dis-
posant les mostres del tast. 
L’arribada del primer plat 
genera cert desconcert: unes 
patates pàl·lides, d’un groc 
dèbil i mat. Els especialistes 
procedeixen amb mètode (una 
virtut que ens manca als nou-
vinguts, amb més tirada a fer 
ràpids judicis visuals) i oloren 
una patata. “No té nas”, diu la 
Montse que, apreciant la meva 

sorpresa, rebla molt encerta-
dament: “tot s’ha d’olorar!”.En 
Ricard, incondicional confés 
de les patates fregides, hi diu 
la seva: “molt neutre... de fet 
ho és tant, que potser és un 
efecte premeditat per l’elabo-
rador”. En Carlos recolza la 
tesi d’en Ricard: “Són un pèl 
insípides, i tenen un punt cru. 
En contrapartida, no es fan 
pesades”.

Així entrem en un petit 
debat sobre el possible caràc-
ter addictiu de la patata fregi-
da, just quan arriba la segona 
mostra, que fa canviar la cara 
als comensals: Unes patates 
més suggerents, de color groc 
intens, superfície lleugerament 
setinada, rebrecs suaus, mida 
uniforme i que, en agafar-les, 
deixen els dits lleugerament 
oliosos. “Aquesta és molt go-
losa, molt diferent amb l’ante-
rior”, comenta la Montse. En 
Ricard torna a afinar el tret: 
”remet a la patata de xurreria: 
textura oliosa en boca”.

Es confirma que, tot i ser 
patates fregides les dues, són 
clarament diferents. Sembla 
que hi ha gana, perquè passem 
comptes ràpidament amb 
aquest segon plat. 

Tercera mostra: el color 
groc d’aquesta patata trenca 
lleugerament cap al siena. I la 
textura és diferent: una patata 
amb més cos, més consistent. 
Uns segons de cruixent silenci 
i l’Ángel estrena la tanda de 
comentaris: “Aquesta és com 
un entremig entre les anteri-
ors. I la textura està molt acon-
seguida”. Assentim. La  Montse 
demostra ofici: “ Tenen un punt 
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Qualsevol aliment pot protagonitzar un tast a cegues, no ha de ser necessàriament 
un producte exòtic, exclusiu o car. A Papers de vi hem convertit les patates fregides 
artesanes en protagonistes d’un tast, amb l’objectiu de comparar nou representants 
d’aquest aperitiu que podem trobar en els comerços del territori DO Alella.
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Iguals... però diferents
TAST A CEGUES DE PATATES FREGIDES ARTESANES

La patata fregida 
desperta simpa-
ties arreu
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dolcenc, com de iuca o monia-
to”, i en Ricard aporta l’experi-
ència personal:” Aquesta és la 
que més s’apropa al meu refe-
rent de patata fregida”.

Confirmada la importància 
del gruix i la textura, i arribem 
a la quarta protagonista del 
tast. Unes patates d’aspecte 
més irregular i d’un to groc un 
xic apagat. 

Els sommeliers, com de 
costum, copsen i expressen 
matisos que els simples consu-
midors no estem acostumat a 
advertir: “Els passa una mica 
com a les primeres, no fan 
gaire olor”, comenta en Carlos 
a l Montse, que li respon “Sí, 
però aquesta és més llarga, té 
més gust”.

Davant d’un reguitzell 
de comentaris d’elevat nivell 
gastronòmic, l’Òscar llueix 
gran amor per aquest derivat 

del tubercle expressant pla-
nerament: “bé, sí... però a mi 
m’agraden totes”. La majoria 
ens afegim a aquesta corrent 
positivista, i entre afalacs a 
l’elemental vianda superem 
l’equador del tast amb l’arriba-
da de la cinquena convidada, 
unes patates d’un groc sug-
geridor i un pèl velat, un punt 
translúcides. Grans i de forma 
bastant regular, l’aspecte ja 
suggereix una mossegada 
cruixent, que confirmen les 
primeres apreciacions:

“Molt cruixents!” Excla-
ma l’Òscar. En Carlos va una 
mica més enllà i les descriu 
amb precisió i en tan sols un 
parell de frases: ”El gust d’oli 
domina, i l’aspecte és atractiu. 
Realment agradables, tot i que 
trobo a faltar una mica més 
de gust a patata”. És cert, són 
un xic olioses, fet que, segons 
l’Ángel, les penalitza: “L’oli em 
carrega, no podria menjar-ne 
gaires sense cansar-me”. La 
sal encara no ha sortit en les 
valoracions i en Ricard és el 
primer en fer-hi esment: “un 
pèl més salada que la resta, 
però no arriba a molestar”.

Pot cansar, la patata xip? 
Quan s’arriba a aquesta la 
ingesta límit? Aquest pregunta 
queda sense resposta: les pa-
tates desapareixen dels plats 
mentre arribem a la sisena 

convidada, que  sorprèn d’en-
trada per ser una patata mar-
cadament rebregada i de mida 
inferior a la resta. No sembla 
gaudir del favor dels comen-
sals:  “No tenen gens de gust”, 
apunta en Ricard. En Carlos 
va més enllà: “Fins i tot diria 
que ranciegen una mica”. L’Òs-
car els troba un altre defecte: 
“els noto un regust... com de 
pell”. En defensa d’aquesta 
patata menuda i, certament, 
d’estranya personalitat, goso 
apuntar: “Tot i ser més peti-
tes, són prou cruixents”. 

La setena de les convida-
des és diferent a la resta: de 
color més fosc, mesura poc 
uniforme i molt rebregada. 
Una patata que sembla delibe-
radament poc acurada, ferés-
tega... i això segurament la fa 
especialment atractiva als ulls 
d’alguns de nosaltres. L’Ángel 
trenca el silenci: “els sobra 
oli, però no arriben a cansar, 
són molt bones” .Tot i conèi-
xer-ne la procedència, l’Òscar 
s’emociona i pren partit: “Són 
cruixents i amb un gust im-
pressionant!”. En Ricard as-
senteix i expressa un sintètic: 
“Intenses!”. En Ramon, potser 
intimidat com jo pel nivell de la 
convocatòria, s’ha mantingut 
en silenci. Menjar patates en 
bona companyia és una satis-
facció prou gran, i conciliador 

de mena decideix gaudir del 
moment sense fer crítiques 
ni lloances. Davant d’aquesta 
patata inusual, que gairebé fa 
dels defectes virtuts, trenca 
el silenci i exclama “Potser ha 
arribat el moment de treure 
els berberetxos!”.

Per unanimitat, decidim 
mantenir la sessió restringi-
da als tubercles, i passem al 
penúltim plat. Unes patates 
grans, rodones, de plecs suaus 
i molt agradables a la vista. 
Per forma, color i mida, són un 
producte abellidor.

“Nas neutre”–olora la 
Montse. Mastega, pensa, i 
segueix amb el veredicte:” El 
gust és vegetal, prou agrada-
ble”.

Convenim que és una 
patata bona, però sense una 
característica que la faci des-
tacar de la resta. Diria que ha 
arribat un punt de comunió 
tubercular entre els partici-
pants, i que una mirada al plat 
i als rostres en ficar-se una 
patata a la boca diu més que 
tot el que es pugui escriure. 
Els comentaris generals s’ob-
vien, i les paraules guanyen 
precisió, potser en part ani-
mats pel punt de lucidesa que 
confereixen un parell de copes 
de Pansa Blanca ben fresc. 

El darrer dels plats ja és a 
taula, arrenglerat amb els an-
teriors. L’aspecte és atractiu, 
cuidat, uniforme. Ja entrenats 
en mirar fins el darrer detall 
de les patates, els matisos van 
afinant-se. I les qualifiquem 
d’elegants, subtils, oloroses... i 
salades. Tots coincidim en que 
el productor ha de reduir la 
quantitat de sal per arrodonir 
la darrera de les participants 
en el tast.

Ni guanyadors ni vençuts
Fem una darrera avaluació 
conjunta davant els nou plats, 
mentre l’Òscar desvela el se-
cret i ens diu a quin producte 
corresponen (i que pot veure’s 
en les fitxes adjuntes). No hi 

Una mirada al 
plat i als rostres 
diu més que tot 
el que es pugui 
escriure

Els sommeliers 
copsen matisos 
que els simples 
consumidors no 
estem acostu-
mats a advertir

L’equip de Papers de vi, en plena feina al restaurant Cuinalella.
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Masia Can CabúsMasia Can Cabús
Especialitat 
en carns a la brasa 
i productes 
de temporada.

Divendres i dissabtes, sopars a la fresca.
Grans jardins i aparcament privat.
Ideal per a celebracions, empreses i grups.
Menús personalitzats.
Menú laborables.
Dijous, arròs caldós de marisc.

S a n t  J o s e p  d e  C a l a s s a n ç ,  1 0  ·  A l e l l a  ·  9 3  5 4 0  7 7  7 3  ·  w w w . c a n c a b u s . e s  ·  D i m a r t s  t a n c a t

R e s t a u r a n t  d e  c u i n a  c a t a l a n a 

ha vencedors ni vençuts, i 
convenim que totes les patates 
tenen virtuts i defectes que les 
faran gaudir dels favors d’uns 
i altres. Ningú mostra predi-
lecció per una única patata, 
i alguns fan una tria doble, o 
triple, o fins i tot quàdruple. 
Es perceben dues corrents  de 
pensament, que proposen les 
número 2 (Torres tradicionals) 
i número 7 (Corominas) com 
les més aconseguides.

Aprofitant la presència de 
dos sommeliers, abans de do-
nar la vetllada per finalitzada 
faig la pregunta inevitable: 
quin vi o beguda combina mi-
llor amb les patates xips? La 
Montse aconsella la companya 

tradicional, la cervesa, o qual-
sevol vi suau i agradable. El 
Pansa blanca d’Alta Alella que 
hem begut encaixa perfecta-
ment amb aquesta definició. 

Satisfets per l’experiència, 
abandonem el Cuinalella. Una 
llum blavosa il·lumina els car-
rers del poble: avui és lluna 
plena. Aixeco el cap i observo 
el disc lluminós. Influït per 
l’experiència viscuda, penso 
“caram, és ben rodona, sembla 
una Pringle!”. Però em guardo 
el comentari, perquè mencio-
nar aquest producte pàl·lid i 
rematadament industrial seria 
fer un lleig a les patates que 
hem compartit: senzilles, de-
mocràtiques... i artesanes. 

Churrería Santa Ana
Fabrica: PepsiCo Foods 
(Matutano). Burgos
Pes net: 190 g
Fregides amb: oli de girasol
Valor energètic (per 100 g): 
529 kcal
Preu: 1,15€ (Sorli Discau)

Torres
Fabrica: Torres. Dosrius
Pes net: 180 g
Fregides amb oli de girasol
Valor energètic (per 100 g): 
600 kcal
Preu: 2€ (Sorli Discau)

Oleguer
Fabrica: Oleguer. Riudellots 
de la Selva
Pes net: 180 g
Fregides amb oli d’oliva verge 
i de girasol
Valor energètic (per 100 g): 
609 kcal
Preu: 2,26€ (Pròxim)

Lays Artesanas
Fabrica: PepsiCo Foods 
(Matutano). Burgos
Pes net: 160 g
Fregides amb: oli d’oliva
Valor energètic (per 100 g): 
510 kcal
Preu: 1,65€ (Sorli Discau)

Alfonso Torres
Fabrica: Alfonso Torres. Pre-
mià de Mar
Pes net: 180 g
Fregides amb oli d’oliva i de 
girasol
Valor energètic (per 100 g): -
Preu: 2€ (Xarel·lo)

Espinaler
Fabrica: -
Pes net: 150 g
Fregides amb oli d’oliva
Valor energètic (per 100 g): -
Preu: 2€ (Xarel·lo)

Corominas
Fabrica: Corominas. Badalona
Pes net: 180 g
Fregides amb oli de girasol 
alt oleic
Valor energètic (per 100 g): -
Preu: 1,70€ (Botiga Corominas)

Frit Ravich Caseras
Fabrica: Frit Ravich. 
Massanet de la Selva
Pes net: 170 g
Fregides amb oli d’oliva verge 
(30%) i de girasol (70%)
Valor energètic (per 100 g): 
550 kcal
Preu: 1,69€ (Caprabo)

Torres Selecta
Fabrica: Torres. Dosrius
Pes net: 150 g
Fregides amb oli d’oliva verge 
extra
Valor energètic (per 100 g): 
574 kcal
Preu aproximat: 2,5-3€

Grafismes  
Un producte el formen continent i contingut. En un tast a cegues es 
té en compte exclusivament, el material consumible, però la forma 
com es presenta en les botigues és tant o més important i ens ajuda 
a conèixer la gent que hi té al darrera. L’embolcall més treballat el 
trobem en les Selecta de Torres, amb una bossa opaca blanca, i una 
il·lustració prou aconseguida que fa referència a l’oli d’oliva emprat 
en la cocció. Lays embafa amb el clàssic discurs d’espot televisiu i un 
suposat mestre artesà que treu el nas en una cantonada.  El disseny 
un punt maldestre de les Alfonso Torres és ja tan clàssic que ha 
polit tot sol els defectes formals, d’altra banda molt abundants en 
la bossa d’Espinaler, d’estil desigual i poc ortodox i que fa un mar-
i-muntanya gràficament caòtic amb la clàssica espina presentant 
les patates en una finestra de roba de sac. Santa Ana presenta una 
distribució racional i agradable, i Coromines, la patata sense comple-
xes, se serveix en una bossa allargada, decorada a dues tintes d’aire 
un pèl deixat i gairebé vintage al que el pas del temps juga a favor.
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