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Á 
ngel Rodríguez va venir de 
molt jove a Catalunya a la 
recerca d’un futur que no tenia 
a la seva Galícia natal. Ens diu 
que no enyora la seva terra, 
però encara recorda la cara de 
la seva mare quan va marxar. 
Un cop aquí va anar per feina i 

amb només 20 anys ja va obrir un bar amb el seu 
germà, que seria l’embrió del futur Carballeira. 

Carballeria és un restaurant de renom a 
Lleida, especialitzat en peix i marisc i que s’ha 
convertit en tot un referent gastronòmic a les 
terres de Ponent. Situat als afores de la ciutat i 
de fàcil accés, compta amb un local ampli i 

Lleida també té mar
Carballeira

xes al pil-pil perfectes. Cap invent. Ens acompanya 
durant tot el sopar una ampolla de La Creu 2021 del 
celler Can Bas al cor del Penedès, un sauvignon blanc 
ideal per a les viandes que ens serveixen. 

Fem cas a l’Ángel i acabem amb peix. Tot i que no 
sempre en té, ens comenta que és un dels seus prefe-
rits. Procedent de l’Atlàntic o el Cantàbric, destaca 
per la seva carn blanca, molt tendra i amb matisos 
àcids: parlem del virrei, un gran encert! 

Crème brûlée amb cupatge de poma de Lleida; un 
excel·lent tiramisú; una crêpe xose amb gelat de vaini-
lla i una ampolla de vi de gel Gramona són el punt dolç 
i la cloenda d’un àpat galaico-català excepcional (com 
diria l’enyorat i idolatrat Pepe Rubianes). 

Seiem amb l’Ángel i el primer que ens diu és: “Tinc 
un gran equip!” El seu fill Héctor lidera la cuina amb 
uns professionals excel·lents. “Fa quaranta-quatre 
anys que vaig obrir el restaurant i trenta-tres que som 
en aquest emplaçament. Quan vaig arribar a Lleida no 
hi havia la cultura de tractar aquest gènere i amb 
aquesta qualitat als restaurants”. Ara és un referent i 
tenen clients de tot arreu. 

“Amb tot aquest temps gairebé m’he convertit en 
biòleg. Soc capaç de diferenciar la gamba d’un dia o 
d’un altre. Amb mi ningú es pot equivocar. El millor 
producte s’aconsegueix a còpia de pagar-lo. Treballo 
amb els millors productors, no pregunto el preu”. 
L’espardenya li agrada de Llançà per la seva textura i 
la mida. L’escamarlà és d’Isla Cristina i arriben tots 
vius, si no no els vol. L’ostra de Cambados. La gamba 
de Palamós. Converteix els mars i oceans peninsulars 
en lleidatans per satisfer un comensal que visita el 
restaurant de l’Ángel amb la sana intenció de gaudir. 

El Carballeira té el relleu garantit en mans 
d’Héctor Rodriguez. L’Ángel ha creat una família i ha 
fet créixer un dels restaurants destacats del nostre 
país. Hi ha hagut molt de sacrifici, però mirant enrere 
hi ha la satisfacció compartida de la feina ben feta i el 
reconeixement d’una clientela fidel. 

Ivan Díez Carles Domènech Adrià Albets  

Carretera Saragossa N-IIA, Km. 457,5, 25194 
Lleida nn Carta: Peix i marisc de màxima qualitat n 

‘Must’: Espardenyes a la planxa n Vi: Bona carta 
amb propostes interessants n Servei: Amable i 
proper n Local: Ample, còmode i amb 
aparcament n Preu final per persona: 100 euros

L’equip de cuina del Carballeira. D’esquerra a dreta, l’Héctor, l’Àlex, el Pere i l’Ángel. Pere Virgili

2. Talleu l’albergínia en làmines fines 
i saleu-les, una per una.

3. En una paella amb un fil d’oli, 
aneu fregint les làmines fins que 
estiguin daurades.

4. Enmig de cada làmina, poseu-hi un trosset de 
formatge de cabra i emboliqueu-les fent-ne farcells.

5. Col·loqueu-los en 
una plata i poseu-los al 
forn 5 minuts a 120 ºC.

S

Serviu-los amb unes branques 
senceres de romaní per sobre 
i amb l'oli de romaní que 
teníeu reservat.

120 ºC5’

NI UN DIA A CASA

còmode. Ens n’han parlat tan bé que ja ens delim 
per fer-ne el primer tast.  

La primera lectura de carta confirma sospites i 
ens fa valorar la gran varietat de la seva oferta. Com 
ens agrada fer sovint, demanem assessorament abans 
de triar. L’Ángel, després de lloar els seus productes, 
ens recomana que tastem quatre o cinc plats i ens 
proposa acabar amb peix. Així ho fem. Després de les 
clàssiques deliberacions per posar-nos d’acord, deci-
dim centrar-nos en els suggeriments fora de carta. 

Ostres i escopinyes, per encetar l’àpat, són les pri-
meres explosions de gustos, en què destaca la quali-
tat del producte. El mar en la seva màxima expressió. 
Continuem amb espardenyes a la planxa, una de les 
nostres predileccions; un escamarlà XL, i unes cocot-

Dues pàgines dedicades als amants de la gastronomia on 
cada diumenge podreu descobrir restaurants, receptes i 
plats ben diversos de la mà dels nostres experts. 


