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‘blat de moro’ en llengua pre-
hispànica, i l’acaba d’obrir el xef
AntonioSáez,quevaestaral cap-
davant de les cuines de l’hotel
Arts i abans va tenir responsa-
bilitat en les de Lasarte. Amb un
soci mexicà molt coneixedor del
mónhoteler i la restauració, amb
qui ha viatjat per aquell país a
la recerca de sabors, ha posat
enmarxaaquest interessant local

Els saborosos tacos
d’Antonio Sáez al Xuba
C. JOLONCH Barcelona

Seria un error deixar-se portar
per l’interiorisme funcional i una
mica asèptic d’un espai que neix
amb la vocació de servir tacos de
qualitat per emportar o per de-
gustar in situ i de consolidar una
fórmula replicable. Es diu Xuba
(Mallorca, 194), que significa

situata l’Eixamplebarceloní .
La carta està dividida en tacos,

quesadillas, acompanyaments i
postres.Peròcalaturar-seperob-
servar amb calma l’oferta de ta-
cos, que elaboren amb fines trui-
tesdeblatdemoroblauiquedivi-
deixenalhoraentresapartats:els
“inseparables” (3 unitats), dels
quals tastem el clàssic al pastor;
els “de tant en tant”, dels quals
destaquemelde llobarro, ambun
fi arrebossat de cervesa negra,
amb col llombarda, porro crui-
xent i emulsió de coriandre, i el
tercer apartat, dedicat als “tacos
delxef”:saborósialseupunteldeTaco de filet Rossini amb foie, en l’apartat de “tacos del xef”
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El jove Jordi Tarré, amb talent, modèstia i el bagatge demagnífics mestres, acaba d’obrir
un restaurant que reforça la idea que sí que hi ha relleu i l’hem de celebrar

Prodigi, un regal per acomiadar el 2021

Jordi Tarré a l’entrada del restaurant nou, que al seu dia va acollir la TavernaHofmann
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Al menú Zambui-
riñaa labrasa
ambponzu,
dumplingde
confitd’ànec,
rovelló iconso-
mé, lluernaamb
coliflor ipostres
dexocolata

CRISTINA JOLONCH
Barcelona

Estem cansats, volem
celebrarelquelapan-
dèmia ens deixi i ne-
cessitemalgunabona
notícia que no tingui

a veure amb tantes restriccions. I
al terreny gastronòmic la que
avui compartim ho és: ha obert
Prodigi (Girona, 145), on fa uns
anys l’enyorada Mey Hofmann
va tenir la seva taverna iqueacull
ara un cuiner de 25 anys, Jordi
Tarré. La seva estrenaens recor-
daquelaformacióalesescolesila
que s’obté amb anys d’aprenen-
tatge en encertades cuines dona
el seu fruit. I això ho subscriuria
la Hofmann educadora. A més,
resulta que qui és el seu segon de
cuina,eljovexinèsTianshenCao,
va fer les primeres pràctiques en
aquesta Taverna Hofmann, ara
reformada amb encert per rebre

una altra interessantíssima pro-
posta que traspua saba jove.
L’equip el completen Ana Isabel
Alonso a la sala iKairul Islama la
pica.
Jordi Tarré explica que li va

costardedecidir-sepelnom,Pro-
digi, que sonava pretensiós. Però
la ideavaserdel seupare, taxista,
per la ubicació entre Provença,
DiagonaliGirona... iaquestjocde
paraules de la llista de carrers és
el seu petit homenatge a qui li ha
donat suport des del principi,
com la mare, infermera. Està or-
gullós d’ells i dels seus mestres,
primer alCETT, on, quanva aca-
barelsestudis,elvanorientarper
fer pràctiques a Hisop i després
anar aLondres.Allà treballaria al
Mandarin deHydePark per aca-
bar a FatDuck, abans de tornar a

Hisop. No pot admirar i elogiar
més Oriol Ivern que, diu, s’ha
abocat a cada detall del restau-
rant. Però aquell clic que un dia
s’activaal cervell “i llavors tens la
certesa que tindràs la tevapròpia
cuinaperquèéslatevapassió”,va
passar al restaurant de Heston
Blumenthal. Allà hi va aprendre
quenohihaunlímiten larecerca
de l’excel·lència ni tampoc d’ide-
es per emocionar cada comensal

ambmildetalls.
Malgrat que tot just acaba de

començar, apunten talent i per-
sonalitat en el treball d’aquest
cuinerqueoptaper la taulavesti-
da amb estovalles, estima els es-
cabetxos subtils, com ho són els
seus contrastos i les seves cocci-
ons. També es veu la confluència
de l’aprenentatgeenaquellesdu-
escases,Hisop iFatDuck.
Elprimermosdelmenúdegus-

tació (55euros!, i hihacarta ime-
nú curt per al migdia a 26 euros)
és un homenatge a Fat Duck i a
aquell primerparfaitdepollastre
que hi va tastar i que ell prepara
ambmostassablanca i trompetes
delamort.Unesclatdegust,aquè
seguiràunavibrant zambuiriña a
la brasa amb ponzu, emulsió ibè-
rica i caviar de llima. O peixos de
cocció impecable i composició
delicada: el verat a l’ajoblanco de

castanyesi la lluernaambpuréde
coliflor i mantega de Café París.
Entre tots dos , tastem la carxofa
del Prat escabetxada i fregida i el
dumpling de confit d’ànec i rove-
lló confitat amb un saborós con-
somé (un granplat!); hi abunden
elsmatisosdegustenelbeabaixa
temperatura ambmoniato. I a les
postres, que volen ser originals i
flirtegen amb la tècnica i alguns
ingredientsde lacuinasalada. c

Amés delmenú
degustació, per
55 euros, en tenen
un de setmanal per al
migdia per 26 euros

GrupCETT
Resaltado


