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La cuina del mercat

EL CIGRÓ D’OR, EL RESTAURANT ON TRIOMFA EL XEF ORIOL LLAVINA

ÒSCAR GÓMEZ

El Cigró d’Or és a la planta alta del Mercat de la Carn de Vilafranca del Penedès.

Durant anys l’expressió “cuina de mercat” va fer fortuna com abandera d’unagastronomia ambel producte comaprotagonista, estacionalitat i
productes fresquíssims. El Cigród’Or és tot aixòimoltmés. Enprimer lloc, la seva ubicació a laplanta alta delMercat de laCarnde Vilafranca
empetiteix la definicióclàssica; aquí estem parlant d’una cuina feta literalment al mercat. I ensegon lloc, perquè la destresa culinària del xef Oriol
Llavina (cuiner de l’any2009) conté alhoraunelement extra d’imaginació, fantasia i creativitat que eixampla i porta fins al límit i una mica més
enllà la de-finicióde cuinadeproducte.

Al Cigród’Orpractiquenamb precisió impol·luta les successives tècniques culinàries que vandesfilant sobre lesfines estovalles: cocció, fumat,
emulsió, baixes temperatures, gelatines... Fande tot, peròencapmoment aquest mestratge tècnic téun protagonisme cridaner.Nohi ha
efectismeni focs artificialsde cara a lagaleria. Res no ensdistreu l’atenció de l’essencial: plats vertebrats sobreun producte principal, el
protagonista. Sabors potentsimolt ben perfilats, acompanyamentsamb criteri que fugende lamera juxtaposició acumulativa. Tot presentat en un
espai elegant, presidit per la força visual de les fortes bigues de fusta i ambun equipde saladiscret i amatent quedirigeixel joveBiel Jover.

El bacallàambpatata i bleda amaga sota l’aparent simplicitat la bona idea de canviar les texturesd’aquest trio tradicional.
Unsdeliciososdausdebacallà benmolsut suren migsubmergits en unacrematèbiaque és alhora crema i falspil-pil. Saborosa, d’unverd intens i
vibrant. La pencade lableda sobre lanaveta bacallaneraculmina la jugada i dibuixa unavelaque ens condueixcap a la felicitat.Un plat de
bandera. I acabemdecomençar.

Pur equilibri + Saber-ne més

Oriol Llavina és un mestre de l’equilibri. Fa plats que són alhora cuina sofisticada, cuina d’arrel tradicional i pinzellada de tècniques modernes.
Sempre amb uns sabors definits i potents, perquè en això no hi ha equilibri possible: sempre ha de guanyar el plaer.

Seguimambuna crema de nyàmeres i xipsdenyàmera. Un deliciós platmonotemàtic sobreaquest tubercle de la famíliadelsgira-sols, nogaire
conegut tot i ser d’alt valor nutritiu i bensaborós. El seu gust és dolcenc i també evocael de lacarxofa. Encremaés suaucomun petó, els xips
saladets i cruixents sónel complement perfecte.

L’olladepopamb llorer cremat, un plat quemereixeria estar escrit completament enmajúscules i cos de lletra gegant, king size. La coccióexacta
de l’octòpode, al punt de la queixalada sense esforç i plaent. La presentació en generosos cubs fetsamb lapart més gruixuda i noble de
lespotes. Tot plegat per ser tancat hermèticament en una cocota ambel llorer que crema. Es destapa la caixa forta de les aromes i el comensal
rep a lapituïtària el cop més agradabledelmón: pop, fumiglòria. El consoméde cua de bou amb espigalls i bròquil va resultar undels plats de més
complexos, nascut de lanecessària cocció perllongadade la cua de bou. Un bonconsomé sempre és unexercici de tècnica als fogons: el
col·lagen i laproteïna de l’animal sónalleugerits fins a l’extrem, bé quemantenint-ne el sabor d’essència carnívora. Després, clarificats fins a la
transparència. Laperfecció del procés permet fer una elegant gelatina que regala textura amorosa al plat. El conjunt es completa ambuns
espigalls –la col brotonera, del Garraf– que, amb el bròquil, aporten frescor vegetal i sabors lleugerament amargants. Un gran plat.

La sèpia amb cansalada va resultar un conjunt tan reeixit que vaig anar-me’n al llit amb la memòria gustativa aclaparada per la seva intensitat.
Unbon tall de cansalada cuita a baixa temperaturafins a lamés absoluta suavitat llaminera. Sobre aquesta voluptuositat, la sèpia tallada com a
tallarines del mar, finíssimes i només escalfades – sense cocció–. La salsa meravellosa que regalava aroma oceànica per tot arreuestà feta
amb la melsadel mateix cefalòpode, potentíssima i deliciosa. Unplat de llàgrima, tracaimocador quemereixque ens regalem una visita
bumerang.

Abans de les postres unmagret marinat amb mostassa i passat lleugerament per la planxa. Servit amb una quenelle de cigrons (naturalment!).
Un gran encert, la cotna feta amb la pell inflada, que en boca es fon dolçament mentre allibera els greixos sàpids de l’animal.

A les postres vam tastar un generós cremós de xocolata –molt cremós!– sobre una crema de formatge de cabra –molt suau!– amb uns
entrebancs de cacauets i maduixa deshidratada. I, finalment, una escuma de crema catalana –lleugeríssima, etèria– amb gominola de maduixa
de textura molt tendra i sabor lleugerament àcid. Sensacional.

EL CIGRÓ D’OR ****

PLAÇA VALL DEL CASTELL, 17. VILAFRANCA DEL PENEDÈS. TEL.: 938 905 609. HORARI: DE DILLUNS A DIUMENGE, DE 13 A 16H. DE
DIVENDRES A DISSABTE, DE 21 A 23H. PREU MITJÀ: 30€. ADAPTAT PER A MINUSVÀLIDS: SÍ. WEB: www.elcigrodor.com. CORREU:
elcigrodor@elcigrodor.com.

Plaer sensorial + Menú degustació

Al menú de migdia dels dies feiners (12,5 i 25€) hi han sumat també una degustació per 16€ que permet tastar quatre elaboracions d’alta
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qualitat a un preu ajustadíssim. El menú degustació complet és de 30€ i un plaer absolut per als sentits. El recomano fermament.

Enviado desde mi iPad


