
Carrer d’Edison, 3 Nau A · Polígon industrial Les Torrenteres
08754 EL PAPIOL (Barcelona) Tel. 93 673 12 12 · Fax 93 673 04 73
efados@efados.cat · www.efados.catefadós

Cinquanta anys d’història de la cuina de l’Alt Empordà, 
bressol de la gastronomia catalana més internacional

efadós®

Amb aquest projecte recorrerem els últims cinquanta anys d’història  
de la ciutat de Figueres i de la comarca de l’Alt Empordà per visualitzar  
i reivindicar la importància d’uns espais i d’unes persones dedicades  
a l’evolució d’una professió des de la creativitat i el saber fer. Uns espais 
concorreguts per artistes que van convertir les taules de fondes, hotels  
i restaurants en llocs per a la reflexió, la tertúlia, la creació i la disbauxa: 
des de Salvador Dalí i Josep Pla fins a Richard Hamilton, Miquel Barceló, 
Evarist Vallès o Carles Fages de Climent, entre molts d’altres.
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De Ca la Teta a elBulli

paísEl
delscuiners

Aquest llibre recorre els darrers cinquanta anys d’his-
tòria de la cuina a l’Alt Empordà, pionera de la gastro-
nomia catalana més internacional. Reivindica el treball 
d’uns cuiners que van apostar per la creativitat en els 
fogons, i d’uns espais singulars que combinaren la 
gastronomia més creativa amb la tertúlia, la reflexió, la 
creació i la disbauxa, de la mà d’artistes de tota mena: 
des de Salvador Dalí i Josep Pla fins a Richard Hamil-
ton, Miquel Barceló, Evarist Vallès o Carles Fages de 
Climent, entre molts d’altres.

Pàgines: 200  
Format: 21 x 24 cm 

Enquadernació: Tapa dura
Preu s/IVA: 27,88 € 

ISBN (CAT): 978-84-17432-44-7  
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