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Reivindicant la ‘perla negra’
Una jornada sobre la tòfona commemora el 25è aniversari de Vic com a mercat de referència a Catalunya

Vic

Jordi Vilarrodà

En els vint anys que porta al 
capdavant del seu restaurant, 
el xef Nandu Jubany assegu-
rava que “no havia vist mai” 
a Osona una tòfona com la 
d’aquest hivern, en quantitat 
i en qualitat. A les portes 
de la primavera, dissabte 
la Llotja de Vic marcava el 
darrer preu de la temporada 
i celebrava els seus 25 anys 
com a punt de referència del 
mercat tofonaire, amb una 
jornada adreçada a professi-
onals de l’hostaleria i públic 
en general. Preus, producte, 
gastronomia, conreu i tots els 
aspectes relacionats amb la 
Tuber melanosporum, la tòfo-
na negra, es posaven a debat 
a la Sala Sert del Sucre. 

Amb l’autoritat moral d’ha-
ver apostat per la tòfona des 
del primer moment i d’haver-
li donat prestigi gastronòmic 
a Catalunya, Jubany relativit-
zava l’etiqueta de producte 
car que porta associada: “Sí 
que ens podem permetre tas-
tar-la”. I demanava als tofo-
naires que no en rebaixin la 
qualitat, perquè hi ha tòfona 
que no serveix per incorpo-
rar-la als plats, que només 
s’aprofita per fer-ne oli: “El 
producte l’heu de fer valorar, 
si volem que la gent es gasti 
el que val ha de ser bona”, 
deia el cuiner. 

Però els preus cars de la 
tòfona poden tenir el temps 
comptat. Tot i que la jornada 
de dissabte va acabar al mig-

Via Veneto tancarà 
les jornades de cuina 
d’autor a Tona

Tona Sergio Humado i Pedro 
Monje, xef i propietari, res-
pectivament, del restaurant 
Via Veneto, de Barcelona, 
protagonitzaran dijous la 
tercera i última sessió de les 
Jornades Gastronòmiques de 
la Cuina d’Autor, que orga-
nitza l’Escola d’Hostaleria 
d’Osona, a Tona.

Presenten a Prats un 
llibre d’itineraris per 
la vall de la Gavarresa

Prats de Lluçanès Aquest 
dijous, a 2/4 de 8 del vespre 
a la sala de plens de l’Ajun-
tament de Prats, es presenta 
el llibre La Catalunya rebel. 
13 itineraris per la vall de la 
Gavarresa (Cossetània), de 
Josep Montoya i Pol Huguet, 
i que transcorren per set 
municipis del Lluçanès.

El Forn de Sant Antoni 
es trasllada a la Plaça: 
“El barri de l’Eixample 
Morató ha perdut molt; 
i sense cotxes, més”  

Vic El Forn de Sant Antoni, 
situat al carrer del mateix 
nom des de feia 12 anys, ha 
traslladat la botiga (que no 
l’obrador) al número 28 de 
la plaça Major, sota el nom 
principal de Forn del Mer-
cadal. Divendres passat va 
tenir lloc la inauguració del 
nou establiment, situat just 
al costat del bar L’Snack. El 
canvi d’ubicació no farà vari-
ar les característiques dels 
productes de pastisseria que 
elaboren; al revés, “amplia-
rem l’oferta”, ha avançat el 
forner i propietari, Francesc 
López, que porta el negoci al 
costat de la seva dona, Elisa 
Rodríguez. López no amaga 
que el motiu principal del 
trasllat és la manca de dina-
misme comercial que presen-
ta el carrer de Sant Antoni i 
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l’Eixample Morató en gene-
ral; un factor que, segons ell, 
s’ha agreujat notablement 
arran de l’aplicació del nou 
model de trànsit restringit. 
“La nostra primera opció era 

quedar-nos, però el barri ha 
perdut molt; i sense cotxes, 
més”, sentencia. Fa un any i 
mig, el matrimoni ja va obrir 
un segon establiment, a la 
rambla del Passeig, amb el 

nom de La Coca d’Anís de 
Vic, un dels productes més 
emblemàtics del forn. El nou 
Forn del Mercadal tindrà 
obert els set dies de la set-
mana.

SA
G

I 
SE

R
R

A

El xef Nandu Jubany en la seva intervenció en la jornada de dissabte al Sucre, mentre en primer terme s’elabora una tapa amb tòfona

dia, dins mateix del Sucre, 
amb la demostració de com 
un gos troba tòfones sota ter-
ra, cada vegada s’està intro-
duint més en el mercat la 
tòfona cultivada. Atenció a la 
paraula: arriba la truficultu-
ra. “És el present i el futur”, 
explicava Joan Mascort, vete-
rinari i neuròleg, truficultor 
aficionat amb una plantació a 
l’Alt Urgell, en la seva parti-
cipació en la jornada. En vuit 
o deu anys, es pot obtenir un 
rendiment acceptable si s’ha 

trobat un bon lloc perquè 
el fong es desenvolupi. “Els 
que en van plantar en el seu 
moment, n’estan començant 
a recollir els fruits”, reconei-
xia Jubany. No sortirà potser 
una tòfona perfecta, un 10, 
com algunes de les salvatges, 
però sí “un notable” de mit-
jana, que no està malament. I 
en els propers anys, vindran 
més novetats encara: “S’ha 
mapejat el genoma de la 
tòfona negra, i en algunes 
universitats s’està treballant 

per saber d’on ve l’olor... sem-
bla que és d’un bacteri”, deia 
Mascort. Qui vulgui atrevir-
s’hi ha de tenir en compte 
sobretot dos factors: terreny 
calcari –res d’argiles!– i pro-
ximitat a roures o alzines, 
preferentment. I paciència. 

Mentre Jubany parlava, els 
assistents degustaven una 
torradeta amb ou de guatlla 
i tòfona. Una petitíssima 
mostra de les moltes possibi-
litats gastronòmiques que el 
cuiner anava explicant. I de la 

qualitat especial de la tòfona 
d’Osona que segons Josep 
Puigdollers, president de la 
Llotja de Contractació i Mer-
cat en Origen de Vic, la faria 
mereixedora “d’una denomi-
nació d’origen”. Puigdollers 
destacava que en aquests 25 
anys Vic sigui el lloc on es 
mira, des de tot Catalunya i 
més enllà, per fixar el preu 
de la tòfona. “Fins i tot ens 
el demanen des de França”, 
pàtria tofonaire per excel-
lència.


