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TEXT: MONTSERRAT SERRA

Especial: llibres de vi i cuina

Us oferim una generosa selecció de llibres centrats en el món del vi i la cuina, 
que podeu trobar a les llibreries del país aquestes festes

LLIBRES

   DE VINS

Vinos volumen I. Contextualización y viticultura
Equip de la Bullipedia
RBA 

És el primer de sis volums d’El Sapiens del vino per a la res-
tauració gastronòmica. Aquesta enciclopèdia, integrada en 
el projecte Bullipedia impulsat per Ferran Adrià, és una obra 
que pretén aglutinar el mínim de coneixement necessari per 
comprendre el món del vi i el paper que té en un context gas-
tronòmic.

Raïms. Les principals varietats catalanes: 
història, cultiu i vins
Més d’un autor
Edicions i Propostes Culturals Andana

Raïms és un treball col·lectiu fet per especialistes procedents 
d’àmbits relacionats amb la viticultura i l’enologia. Hi ha més 
publicacions que tracten l’ampelografia, la viticultura i l’enolo-
gia des d’un punt de vista tècnic, però no és gaire freqüent que 
s’hi incorporin també elements d’història i de cultura. 

Vinos naturales en España 
Joan Gómez Pallarès
Integral

Nova edició revisada, ampliada i actualitzada d’aquest volum 
de referència, que és molt més que una guia dedicada als vins 
naturals perquè, com bé diu el subtítol, cerca el plaer autèntic 
i l’agricultura sostenible a la copa. És un llibre imprescindible 
i literàriament impecable i deliciós de llegir, tant per les re-
flexions i els coneixements que aporta a la primera part com 
pels personatges vinícoles que ens presenta a la segona, dels 
quals comparteix informacions importants per conèixer-los i 
conèixer les seves iniciatives vitivinícoles. Conté un pròleg del 
sommelier i copropietari del Celler de Can Roca, Josep Roca. 

La guia de vins de Catalunya 2019
Jordi Alcover i Sílvia Naranjo
La Subversiva Lectura

La guia de vins de Catalunya 2019 conté 1.403 vins tastats 
a cegues de 267 cellers, de les dotze denominacions d’origen 
catalanes. I els premiats d’aquesta edició (o sigui, els més ben 
puntuats) han estat variats quant a territoris i també a ela-
boracions, tipus d’agricultura i varietats de raïm. Enguany el 
millor vi i també millor vi negre ha estat el Picapoll Negre 2015 
del Celler Oller del Mas, de la DO Pla de Bages. 

Guia d’enoturisme de Catalunya
Lluís Tolosa
Tolosa Wine Books

Lluís Tolosa, especialista en l’elaboració de guies d’enoturis-
me, ens proposa ara una selecció de 700 llocs per gaudir del 
turisme del vi: més de 200 cellers, més de 300 restaurants i 
allotjaments, prop d’un centenar de botigues de vi i una cin-
quantena de visites culturals. Tolosa comença per Barcelona 
i després ressegueix la Ruta del Vi de Lleida, Enoturisme Pe-
nedès, Priorat Enoturisme, Ruta del Vi DO Alella i Ruta del Vi 
de l’Empordà. També hi apareixen les DO Conca de Barberà, 
Pla de Bages, Terra Alta i Tarragona, que no tenen Ruta del 
Vi i on l’autor de la guia proposa una primera ruta, en part 
consensuada amb cadascun d’aquests territoris.

La volta a Catalunya en 50 vins
Àngel Garcia i Petit
Larousse

És una invitació a recórrer l’àmplia i diversa geografia catalana 
dedicada al vi, de l’Empordà fins a la Terra Alta, dels marges 
del Segre als suaus turons d’Alella. Un recorregut per les dotze 
denominacions d’origen de vins catalans que ens en desco-
breix les singularitats. L’enòleg Àngel Garcia i Petit proposa 
una acurada selecció de cinquanta cellers i d’un vi o cava de 
cadascun, com també llocs destacats o insòlits dels voltants 
que mereixen una visita.

La carta de vinos, por favor
Adrien Grant Smith Bianchi i Jules Gaubert-Turpin
Cincotintas

Llibre de gran format, ben il·lustrat, però que aporta una infor-
mació insuficient, excessivament sintètica. Amb tot, ajudarà a 
situar les regions vinícoles als amants del vi que s’hi inicien. Tal 
com diu el subtítol, es tracta d’un atles de les regions vinícoles 
del món. Conté 56 països, 92 mapes i 8.000 anys d’història. El 
volum té una singularitat remarcable: l’atles s’ordena segons 
l’antiguitat de les regions vinícoles mundials. 

Reinas de copas
Zoltan Nagy
Tolosa Wine Books

Descobriu cinquanta retrats de dones que es dediquen al vi a 
l’Estat espanyol. Cinquanta perfils molt diferents: de María 
José López de Heredia a Anna Martí de Ca n’Estruc, passant 
per Mireia Pujol-Busquets (Alta Alella Mirgin), Carme Casa-
cuberta (Vinyes d’Olivardots), Anna Espelt, Sara Pérez (Mas 
Martinet i Venus la Universal)… Són cinquanta històries breus, 
però que conviden a conèixer millor aquestes elaboradores i 
els seus vins.
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LLIBRES

Retrats de vi: Xavi Garcia
Ruth Troyano 
Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili

Un nou retrat de vi protagonitzat per Xavi Garcia, enòleg i pro-
pietari d’Alella Vinícola (DO Alella). Ell va començar aquesta 
iniciativa vinícola el 1998, després que la cooperativa cente-
nària tanqués la porta i la seva família adquirís el celler mo-
dernista, la marca i el projecte vinícola. Ara, vint anys després, 
els germans Garcia Muntané ofereixen una gamma de vins que 
combinen tradició i innovació, optant per mantenir el prestigi 
dels vins dolços i generosos, que tants paladars van degustar 
i apreciar durant la primera meitat del segle XX; i nous vins, 
en especial un d’una varietat antiga, que no es troba catalo-
gat al banc de dades ampelogràfiques europeu: la garnatxa 
d’Alella, en diuen els pagesos vells de la localitat, que ara Xavi 
Garcia elabora com a monovarietal. Un projecte de futur ple 
d’expectatives.

Col·lecció Envinats
Vibop Edicions

Vibop Edicions té com a temes vertebrals el vi, la cuina i el 
paisatge. El projecte ha començat aquest any amb la col·lecció 
Envinats, que vincula el món del vi amb la cultura i la creació. 
Són llibres de petit format, molt cuidats i sorprenents. Els 
quatre primers títols són: Josep Roca, a l’avantguarda del vi, 
que recull dos tasts significatius que ha realitzat aquest som-
melier de referència internacional; Les olors en la literatura, a 
cura de Vicenç Pagès Jordà, que ha fet una selecció de tren-
ta citacions de la literatura universal que parlen de les olors; 
Vins de memòria, relats autobiogràfics, amb el vi de protago-
nista, de personatges com Josep M. Espinàs, Màrius Serra, 
Vicenç Altaió, Imma Merino…, i Vins, vinets i vinasses, en què 
el dissenyador gràfic Enric Satué aplega tots els seus treballs 
relacionats amb el vi de la seva trajectòria, acompanyats per 
relats del mateix Satué.

Vinòmics
Més d’un autor
Norma Editorial

El projecte Vinòmics va lligat a la DO Catalunya: durant quinze 
mesos, la web de la DO Catalunya va publicar una història 
mensual, escrita i dibuixada per un prestigiós ninotaire i re-
lacionada amb el vi. Després va arribar el llibre, de la mà de 
Norma Editorial, que aplega en un volum aquests relats gràfics 
que signen Albert Monteys, Manel Fontdevila, Oriol Malet i 
Miguel Gallardo, entre més. El projecte ha estat coordinat per 
Raúl Deamo.

  DE MENGES

Destil·lant Escòcia
Joan, Josep i Jordi Roca
Librooks

Els germans Roca publiquen un nou volum, el dinovè, en el qual 
viatgen per la gastronomia escocesa, a través de quaranta 
receptes i el relat de cinc viatges que han fet durant un any 
tots tres germans. Prenent com a guies els llibres de viatge 
del segle XVIII A Journey to the Western Islands of Scotland, 
de Samuel Johnson, i The Journal of a Tour to the Hebrides, de 
James Boswell, s’endinsen en la cuina d’Escòcia, un territori 
proper geogràficament a Girona, però exòtic des de la pers-
pectiva mediterrània. ‘Volíem fer una mirada a la cuina del 
nord i imaginar com seria El Celler de Can Roca si estiguéssim 
al paral·lel 60’, ha explicat  Josep Roca, el sommelier i copro-
pietari del restaurant El Celler de Can Roca. 

Història de la cuina catalana i occitana (I) 
Vicent Marqués
Edicions Sidillà

Projecte ambiciós i necessari, projecte de vida de l’historiador 
de la cuina Vicent Marqués. L’obra completa constarà de deu 
volums que s’aniran publicant els anys a venir. El primer és 
dedicat a les salses, aperitius, ensalades i sopes. Hi trobareu, 
per exemple, els avatars històrics de la sopa de peix, els aperi-
tius que entretenien la gana dels nostres avis i les llepolies que 
emplenaven les taules dels nostres reis, dels nostres pagesos i 
dels nostres pescadors. 

Històries de cuina. Plats i relats
Òscar Gómez i Lluís Rey
Onada Edicions

Obra guanyadora del III Premi Internacional de Llibre Gas-
tronòmic Ciutat de Benicarló. Dotze ingredients i estris de la 
cuina universal (la sal, el sucre, l’arròs, la patata, la pasta, el 
blat, la cullera, la nevera…) serveixen als autors per exposar 
de manera senzilla i amena que la cuina és un contínuum en la 
història humana. Ho fan en dotze relats, acompanyats cadas-
cun amb receptes de la nostra tradició culinària més popular.

Llibre de totes les maneres de potatges
Col·lecció Set Portes Receptaris històrics de la cuina 
catalana
7 Portes i Editorial Barcino

El tercer volum de la col·lecció Set Portes Receptaris històrics 
de la cuina catalana, Llibre de totes les maneres de potatges, 
és un receptari extens format per dos-cents vint capítols o re-
ceptes, molt variades, que també contenen l’elaboració de les 
apreciades salses que acompanyen els plats, i amb diversos ca-
pítols amb indicacions sobre la manera de tractar els aliments, 
com ara la tècnica de trinxar els animals que es presenten a 
taula. No se sap la data exacta en què es va publicar el llibre 
ni tampoc el compilador de les receptes. 

Felicitat
Carme Ruscalleda
Columna Edicions

Es tracta d’un volum de gran format, amb fotografies de Car-
les Allende i textos de la periodista Rosa Rivas, que aplega la 
cuina, els valors, les idees i les experiències que Carme Rusca-
lleda, la xef més estrellada del món, ha anat bastint al llarg de 
la seva trajectòria. El llibre és un bon colofó a la brillant etapa 
de trenta anys, que ha ocupat bona part de la joventut i ma-
duresa de la cuinera, que ara clou. Ruscalleda va obrir el Sant 
Pau el 27 d’octubre del 1988 i l’ha tancat aquest 27 d’octubre. 

El rebost perfecte. La cuina de Miquel Barrera 
Joan Garí
Onada Edicions

L’escriptor i crític gastronòmic Joan Garí proposa una aproxi-
mació sensorial als secrets del xef de Cal Paradís (una estrella 
Michelin), a la Vall d’Alba. El llibre fa valdre els tresors gas-
tronòmics d’un territori que són els que usa quotidianament 
Barrera als seus plats: les tomates de penjar d’Alcalà de Xivert, 
les carxofes de Benicarló, els llagostins de Vinaròs, les tòfones 
de Morella, l’aigua de Benassal, el vi de les Useres, el formatge 
de Catí, els bolets del Penyagolosa... Aquest volum acaba de 
ser reconegut amb dos premis Gourmand i ara opta al premi 
Gourmand que reconeix el millor llibre de gastronomia d’en-
guany a tot el món.

JOSEP ROCA
A L’AVANTGUARDA DEL VI

LES OLORS 
EN LA 

LITERATURA
a cura de Vicenç Pagès Jordà

VINS DE 
MEMÒRIA

Històries al voltant d’una copa de vi

VINS, VINETS
I VINASSES

Enric Satué
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Aroma àrab. Receptes i relats
Salah Jamal
Cossetània Edicions

El llibre va aparèixer el 1999 i d’aleshores ençà ja s’ha reeditat 
deu vegades. Aquesta darrera és la més cuidada: amb tapa 
dura i profusament il·lustrada. Conté un pròleg del gastrònom 
Ignasi Riera. Aroma àrab. Receptes i relats és una visió molt 
personal i un viatge sentimental per conèixer el món àrab a 
través de la seva cuina. Aplega cinquanta-quatre receptes il-
lustrades i trenades amb relats històrics, costums culinaris i 
anècdotes del món àrab. L’ha escrit el palestí Salah Jamal, nas-
cut a Nablus el 1951 i que va arribar a Catalunya fa cinquanta-
un any. Aquí va cursar els estudis de medicina i es va convertir 
en dermatòleg i historiador de la cultura àrab.

Casa Cacao
Jordi Roca i Ignacio Medina
Planeta Gastro

Jordi Roca, especialitzat en la part dolça del Celler de Can 
Roca, experimenta un viatge a l’origen del cacau, acompanyat 
pel periodista gastronòmic Ignacio Medina. Tots dos van ar-
ribar a la selva amazònica. El llibre ofereix les noves receptes 
que Jordi Roca va crear arran d’aquest viatge inicàtic i que es 
poden tastar al restaurant i també al Rocambolesc, la gelate-
ria que fa uns quants anys va obrir a Girona.

Arzak
Arzak + Arzak
Planeta Gastro

Ens endinsem en la travessia culinària dels Arzak, des de l’inici 
al restaurant familiar. Juan Mari Arzak és considerat un dels 
xefs més influents de la cuina de la Península. El volum, molt 
cuidat, amb caixa, conté les receptes més emblemàtiques del 
restaurant dels darrers deu anys i que defineixen millor la seva 
cuina actual.

L’Odissea culinària
Enric Herce i Jaume Fàbrega
Viena Edicions

Un viatge gastronòmic apassionant per les diferents cuines de 
la Mediterrània. Un viatge imaginari a través de set menús que 
fan la flaire càlida del nord de l’Àfrica, picant i perfumada del 
Pròxim Orient, refrescant de les illes... sempre amb receptes 
clares, fàcils i detallades. 

Les millors coques dolces catalanes 
Vicent Marquès
Cossetània Edicions

En aquest llibre trobareu totes les coques dolces de les terres 
catalanes, receptes tradicionals de sempre que han estat tra-
meses de pares a fills. Hi ha coques per a tots els gustos: de 
pasta bamba, de panoli, de pa de pessic, d’ametlla, per sucar 
a la xocolata, i de moltes altres maneres. N’hi ha de més sen-
zilles i de més historiades, de més cares i de més barates. I 
també hi trobareu diferents preparacions de pastisseria, com 
ara tortells, bescuits, cócs i pastissos.

Les receptes que m’agraden
Pilar Criado
Cossetània Edicions

Aquest llibre neix del bloc del mateix nom que Pilar Criado 
alimenta des del 2014. El subtítol, Plats fàcils per lluir-se, re-
sumeix la intenció del receptari, que conté una seixantena de 
receptes variades i saboroses, molt fàcils d’elaborar, basades 
en ingredients senzills i fàcils de trobar, que permeten preparar 
plats que fan quedar bé.

Tape’s World
Toni Monné
Cossetània

Tape’s World és una col·lecció de receptaris, a càrrec del pe-
riodista gastronòmic Toni Monné i amb il·lustracions de Juan 
Linares Vargas, que es conceben com a monogràfics. Els tres 
primers volums que han sortit són dedicats als cebiches, les 
croquetes i mandonguilles i les delícies en llauna.

Productes de Mercat: la galera, el formatge 
d’ovella, el safrà i els macarrons 
Més d’un autor
Sd·edicions

Productes de Mercat és una col·lecció de llibres monogrà-
fics sobre ingredients de tota la vida o de nova incorporació, 
però habituals avui a la nostra cuina. Amb les últimes quatre 
monografies que s’han publicat ja superen la seixantena. El 
periodista Jordi Cervera parla de la galera i ofereix dotze ma-
neres de preparar-les. El cuiner Pep Nogué ens proposa deu 
receptes per cuinar el formatge d’ovella i les seves variants. 
La periodista Carme Gasull recopila deu receptes amb safrà, 
el rei de les espècies, de diferents cuiners de restaurants del 
país. I el periodista Josep Sucarrats ofereix deu maneres de 
preparar els macarrons.

      
     

  AGENDES I CALENDARIS

Agenda 2019 Etselquemenges
Zahorí Books

Ets el que menges és una revista digital de salut i nutrició. Amb 
aquesta agenda, l’equip que elabora els continguts de la web 
proposa dotze menús (un per a cada mes de l’any) i detalla una 
recepta de cada menú. També inclou consells i suggeriments 
per a una alimentació sana, equilibrada i de temporada.

Calendari de l’ermità 2019

Un opuscle ple de coneixements de tradició i cultura popular 
per a tot l’any. Amb dades astronòmiques, remeis i guisats, 
informació sobre flors i plantes remeieres, el calendari de l’hor-
tolà, el calendari de collites de fruita i hortalisses… i un espai 
dedicat als infants. A més, hi ha una relació de festes majors, 
mercats i fires.

UnDiaUnVi agenda i calendari 2019
Elaboració i edició de Patrícia de Golferichs

Amb l’etiqueta UnDiaUnVi, Patrícia de Golferichs ens proposa 
una agenda i un calendari de vins catalans: ens acosta a 365 
vins d’una manera expressiva i expansiva. Amb vocabulari de-
sinhibit i festiu, que pretén acostar el món del vi a un públic 
ampli. Per això s’aporten dades bàsiques de cada vi, però tam-
bé el preu i les sensacions que genera en els tastadors experts 
que hi col·laboren. Inclou informació sobre les dotze denomi-
nacions d’origen catalanes, varietats de raïm i fires vinícoles.




