
Nomenadael 2012 lamillor xef delmón, aquesta cuinera, queva créixer entre fogons,
comparteix ambel seupare, el reconegut cuiner JuanMariArzak, la passióper la
gastronomia i el caràcter obert. Actualmentpare i filla dirigeixenel restaurant queporta
el seu cognom,un referent de l’alta cuina internacional, amb tres estrellesMichelin
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Aaquesta cuinera li encanta la cuina asiàtica i
la llatinoamericana, tot i que també les noves
cuines, com l’australiana. “El quemésm’agrada
és descobrir gustos nous. Per exemple, ara estic
aprofundint en la gastronomia africana i fins i tot
n’hem incorporat un plat a la carta del restau-
rant, a base de peix. Això sí, els cuinemal gust de
Sant Sebastià. Perquè la nostra cuina és d’autor,
d’esperit basc, d’evolució i avantguarda.No vol
dir que el nostre gust siguimillor que l’africà, que
el català, el francès o elmexicà. És simplement
diferent, però nosaltres apostemper aquest. La
nostra veritat és la basca”.s

Ambunamica de timidesa imolta humilitat,
ElenaArzak acaricia amb tendresa un llibre de
cuina il·lustrat, gros, de receptes xineses, i enca-
bat l’ensenya, a poc a poc, amb vergonya, com si
revelés un secret. “Me’l va regalar elmeu pare
quan jo tenia pocmés de 20 anys. I tot i que era
un regal, al final és unamica de tots dos, i sempre
va rondant d’una casa a l’altra. De vegades li dic:
‘Aita, a veure, de qui és el llibre? Que no era un
regal?’. I llavors ell em contesta que és un regal,
però compartit”.

Imentre explica això, l’obre, en passa unes
quantes pàgines i tafaneja les notes que hi va tro-
bant. “L’hemmirat del dret i del revés.Ha estat i
continua sent font d’inspiració. Per exemple –diu
assenyalant una etiqueta enganxada a una recepta
d’ànec lacat–, al restaurant en vam fer una versió.
Perquè no es tracta de copiar, sinó d’inspirar-se
en altres cultures. I aquest llibre ens ha donat i
encara avui ens dónamoltíssim joc. Amés, ami
sempre em fa tornar als primers elements que
vaig utilitzar en la cuina”.

L’Elena i la seva germanaMarta van créixer entre
fogons, els de casa i els del restaurant on cuinaven
l’àvia i el pare, i lamare hi donava un cop demà.
Durant les vacances i després de l’escola, s’hi pas-
saven hores. “Jo sempre emvolia quedar unamica
més, però no emdeixaven”, recorda. Als onze
anys ja feia els primers passos en la gastronomia.
“Preparava suflés almicroones. Lameva tècnica,
esclar, aleshores era bastant limitada, i baixaven
ràpid. I per tant el que feia era cridar ràpid la
família, els feia seure a taula i llavors, corrent, els
servia els suflés. I se’lsmenjaven, eh? És que eren
bons! Els feia de pernil i formatge, i hi posava
ingredients aleshores exòtics però que ja havien
entrat a la nostra cuina, com la salsa de soja, el
sèsamo el gingebre”.

Als divuit, l’Elena va dir als pares que es volia
dedicar a la cuina. “Ves que no ho tinguis idealit-
zat...”, “que no, papa, que va de debò”. Durant sis
anys va estudiar a Suïssa, Anglaterra i França. I
va ser durant aquest periple que el seu pare li va
regalar el llibre. Va ser també llavors, a París, on
l’Elena es va comprar unmatxet xinès. “Sempre
l’he relacionat amb el llibre. I el faig servirmolt,
perquè ésmultifuncional: serveix per trinxar
carcanades, per filetejar, per tallar verdures. I no
s’esmussa”, afegeixmentre el branda i gesticula.

Cosa de dones
A casa dels Arzak,
les dones porten la
batuta. “Lameva
àvia era cuinera, la
mevamare treballa al
restaurant. A la cuina
som sis dones i el
80%del personal del
restaurant són dones.
Lameva germana, la
Marta, no es dedica a
la gastronomia; ella
va estudiarHistòria
de l’Art i treballa al
Guggenheim, però
és una persona amb
un paladar exquisit
i és la primera a qui
fem tastar els plats,
qui ens assessora
i aconsella. Amés,
Euskadi sempre ha
estat unmatriarcat”,
resumeix l’Elena.
Aquesta xef
considera que el
fet que no hi hagi
més dones en l’alta
gastronomia és
un tema que té els
dies comptats. “La
dona, cada vegada
més, socialitza la
seva feina, surt de
l’àmbit domèstic.
Estic segura que
cada vegada hi haurà
més dones xefs”.
Explica que estàmolt
contenta d’haver
estat escollida com
lamillor cuinera del
món, i que per ella
és un homenatge a
la feina demoltes
dones, i també a
la seva trajectòria
professional.

INSPIRACIÓ
La filosofia de la cuinera és
inspirar-se en altres cultures
per crear al gust de Sant
Sebastià. La cuina asiàtica,
l’africana, la llatinoameri-
cana o l’australiana són una
gran font d’inspiració per a
Elena Arzak. No es tracta de
copiar, sinó de reinventar i, al
capdavall, d’experimentar.
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