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cuina de proximitat i de pro-

ducte, doncs visca, perquè sí

que ho és, tot això.

SABORS DE LA COSTA

El xef Tony Sàez és del país,

entén el que té entre mans i el

que poden donar de si el mar i

la terra empordanesos. Després

de passar per cuines de tot el

món, inclosa una temporada al

País Basc amb Arzak i a Girona

a El Celler de Can Roca, ha

desembarcat a El Far amb l’úni-

ca oferta possible en aquesta

talaia de Llafranc: una cuina de

producte fresc, ben tractat, de

proximitat, i amb la creativitat

justa i necessària. A un preu

acceptable. Sense floritures ni

pantomima. A l’empordanesa

de veritat, i no a la barcelonina

secció Baix Empordà.

MENÚS DE TEMPORADA

Obert tot l’any menys el gener,

ara és el moment de (re)desco-

brir-lo, aprofitant per exemple

l’oferta dels seus menús temà-

tics de temporada per 34 euros,

beguda inclosa. Al maig toca

peix de roca i ostres del Delta.

Sabors mediterranis que ens

reconcilien amb la costa. I és

que El Far és un dels exemples

d’allò que mai no havia marxat

però que sembla oblidat a molts

indrets del nostre país: una

bona oferta de producte mari-

ner i d’interior de qualitat, pro-

veïdors de proximitat i preus

raonables. Respecte, en defini-

tiva, pel sabor… i pel comensal.

Sembla fàcil i no ho és.

Hi ha llocs que són el que sem-

blen, i no el que ens pensem

que amaga el que semblen. Per

exemple, el Restaurant El Far de

Sant Sebastià, a Llafranc. Està

situat en un entorn privilegiat

de la Costa Brava, un mirador

d’excepció, tota una postaleta

de les meravelles de l’Empordà.

Però, què pensem si veiem que

hi ha un restaurant en un lloc

tan ben posat? Doncs que no

valdrà la pena perquè serà a)

massificat i turístic, b) caríssim,

c) “paellador-horreur”. Per sort

els nostres prejudicis s’equivo-

quen, i si a primer cop d’ull El

Far ens sembla un establiment

amb vistes fantàstiques en un

entorn excepcional, en una

comarca rica en fruits del mar

i de la terra, i que pot oferir

EL FAR
LA BELLESA DE SER EL QUE SEMBLA

EL FAR HOTEL-RESTAURANT
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Muntanya de Sant Sebastià.
Llafranc (Palafrugell). Girona.
( 972 301 639.
Web: www.elfar.net.


