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No cal presentar el xef Carles
Abellan, perquè tots el conei-
xem. No passa el mateix amb
l’Hotel W, el nounat de la
Barceloneta que genera tanta
animadversió com addicció.
És cert que aquest hotel és una
mica “okupa” de l’horitzó, però
és innegable també que té un
encant especial. Potser és per
la seva lluminària cool, per les
vertiginoses vistes o pels espais
inacabables… No ho sé, però és
evident que aquest lloc no deixa
indiferent a ningú.

EL RESTAURANT DEL W
Enmig de tanta arquitectura de
disseny, a l’entresòl hi ha el nou
restaurant de Carles Abellan,
el Bravo 24. És sorprenent,

perquè on tots esperaríem una
carta creativa i sorprenent fent
joc amb l’estil de l’hotel, hi ha
un senzill repertori de plats,
més ben dit, de productes, que
es serveixen a la planxa. A la
carta del Bravo 24 qui mana és
l’ingredient, i no la cuina. Hi
ha varietat de verdures, peix,
marisc i carn. Això sí, tot de pro-
cedència coneguda i admirada:
unes bones gambes de Palamós,
brau de lídia, vedella de Retinto
(Extremadura) i també molta
carn importada de qualitat, com
el caríssim bouwagyu d’Austrà-
lia… Tot un festival de productes
d’alt pedigrí. La carn, igual que
el peix, és sempre a la brasa i
amb una guarnició ben feta de
verdures i amanides. Decebedor?

BRAVO24
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BRAVO 24 ★★★★

Plaça Rosa del Vents, 1. 93 295 28
00 i 93 295 26 36.C De 13.30 a 16h
i de 20.30 a 23h. Obert cada dia. €De
60 a 80 euros. d Barceloneta (L4).
Adaptat.

No, en absolut, simplement dife-
rent de la resta d’establiments
24. Carles Abellán, com un nen
juganer, vol provar totes les
tecles, i ara toca la cuina de pro-
ducte de la mateixa manera que
al Velòdrom toca el plat tradicio-
nal o a Tapas 24 toca la tapa. Les
postres són, potser, la part més
creativa de la carta, i fan de final
esplèndid. Per cert, les torrijas
són un encert diví.

EL LOCAL
El lloc, tot i que potser peca d’aus-
teritat, té bones vistes i espai
suficient per discutir o, si cal, per
posar-se romàtic a taula sense
molestar el veí. El que no és gens
romàntic és l’airet que passa, per
temes arquitectònics, diuen.
MAGDA CARLAS

RESTAURANTS

Conrear el refinament del gust no demana grans dis-
pendis. Cal, això sí, predisposició gormanda i un criteri
propi que vagi més enllà de les tendències publicades.
Però una mica d’interès per la cultura alimentària no
sobra mai. Ni aquella capacitat de gaudi que permet
sorprendre’s amb les coses senzilles, quotidianes. Per
exemple, amb el fred arriben els cítrics. D’això n’hi ha
tot l’any, direu. I és veritat, si no ens fixem en l’origen
dels que es troben al súper a l’agost. Però amb el fred
arriben les taronges i mandarines de proximitat. Aquelles
que, com diria el president de slowfood Carlo Petrini,
són “bones, netes i justes”. Les que encara conserven
l’aroma de quan penjaven a l’arbre i no han estat confi-
nades durant setmanes en contenidors o càmeres frigo-
rífiques. Als països nòrdics eren el regal màgic de Nadal.
Per a nosaltres sempre han estat el color de l’hivern, les
vitamines contra la grip, la dolçor i l’acidesa del suc per
esmorzar mentre a fora el matí gebra.

Tallar una taronja a rodanxes, amanir-la amb vi aspre
de garnatxa negra i espolsar-la amb sucre és cuina de
producte i temporada. Pelar una clementina amb els dits
i després olorar-los ja és una mostra de sibaritisme.

REMENAT
Per Toni Massanés
Gastrònom
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