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Ja podem disfrutar de la cuina basada en la cabra salvatge. De la mà de Donum Deus, especialistes
en aquesta carn, arriba des dels Ports de Tortosa-Beseit a molt pocs restaurants.

Sumoll

Les cabres de Donum Deus

Can Ràfols
dels Caus

JORGE GIL

MIQUEL

Sen

S

i pensem en el que
menjaven els nostres
avantpassats, més o
menys neandertals,
ens ve immediatament a la imaginació una dieta rica en verdures, fruites del bosc i poques proteïnes de gran qualitat. Per
exemple, les que aporta un animal com la cabra salvatge, que
viu en llibertat als cingles de la
reserva nacional de caça dels
Ports de Tortosa-Beseit. Bestioles
amb una musculatura atlètica,
que no saben què és el pinso
sintètic ni els antibiòtics. En tenen prou amb alimentar-se a les
pastures de les penyes.
El problema d’aquestes cabres és com assolir el màxim nivell gastronòmic d’unes carns
difícils de tractar. Les cabres requereixen un cuinat que aten-

33 Esteve mostra un caneló de cabra i un panet de filet.
gui la tendència fibrosa de la seva musculatura, i sent conscient
que el sabor més potent, més bo,
no es troba a les potes, sinó al
llom, a la part del filet més
pròxima al cor.
Aquests detalls s’aprenen escoltant Josep Lluís Todó, responsable que no es perdin les poques peces d’escopeta que s’aba-

ten a Beseit. Pocs elements, triats
amb compte, dins dels cànons
que marquen les directrius del
parc. La següent posada a punt
del discurs la fa, en el breu període sense veda, Jordi Esteve, el xef
del Nectari (València, 28). A Barcelona només ell i el Via Veneto
treballen aquestes proteïnes.
Aprofitant la carn amb un

47

menor toc agrest, Jordi Esteve
elabora unes croquetes a base
de marinar el llom, amb sal, pebre, estragó, romaní i altres aromatitzants de secà. La deixa tres
hores i després li aplica una cocció llarga, de dues hores, a baixa
temperatura, 53 °C. Queda una
textura de fricandó que li permet triturar-los i preparar-los i
obtenir un paladar matisat,
ideal per iniciar-nos en el món
d’aquesta caça.
CANELÓ EMBOLICAT AMB COL / Una
altra suculència és un caneló en
el qual les peces es cuinen com si
fossin per a un rostit clàssic.
Però l’embolcall no és de pasta,
sinó de fulles de col. Una pirueta
que ens porta a un panet, al vapor, en el qual la suavitat dels
pèsols equilibra la consistència
del filet. La nevada de trufa divinitza el conjunt. En resulta un filet carregat de la potència d’una
captura que només es menja en
comptades ocasions. H

18,50 €
Dins de les legions d’elaboradors que s’emboliquen en la capa
de l’ecologia per
vendre millor els
seus vins, hi ha
una vella guàrdia que fa molts
anys va portar a
la pràctica el que abans eren
teories. Carlos Esteve, a les seves
finques de Can Ràfols dels Caus,
va ser pioner a buscar l’autenticitat emparada en les vinyes, el
terra i el respecte pel paisatge.
Una de les seves aportacions,
amb la primera anyada el 2008,
va consistir en la recuperació de
la varietat típica sumoll. Una
vinya autòctona, gairebé desapareguda, que donava i dona
excel·lents vins negres a la zona
del massís del Garraf. Veremat a
mà, i criat en botes de castanyer
i fermentat amb llevats autòctons, ofereix un gust excepcional, alhora lleuger i net. H

