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El dia 27 de juny s'inicia al Restaurant Rosa dels Vents , a Sallés Hotel & 
Spa Cala del Pi, les "Nits de Música i Cuina Tradicionals Americanes ",  
formant  part del cicle gastronòmic " Lírica Culinària " , que al llarg del 
any,  presenta diferents propostes, en què la sinergia entre cuina i música 
es fa evident, unint-se en harmònica complicitat, per fer de cada una de 
les cites, autèntics esdeveniments gastro - musicals. 
 
Entre els diversos episodis del cicle " Lírica Culinària ", amb els que hem 
viatjat, metafòricament,  a l'opera i la cuina tradicional italiana, o al cabaret i 
l'alta cuina francesa,  entre d'altres paradigmes musicals i culinaris, són 
aquestes “Nits de Música i Cuina Tradicionals Americanes” el que més 
exemplifica  l'objectiu d'aquest singular cicle. I és així, perquè sent aquest, a 
mes, l’esdeviment   que el va inaugurar, també és el que explica millor llur 
significat. 
 
És fàcil entendre en analitzar la creació, el gènesi, del que és avui tant la 
música, com la cuina tradicional americana. Tant una com l'altra, són  un 
reflex molt fidel de la multiculturalidad dels diferents grups d'emigrants arribats 
de llocs tan dispars,  com Europa, Àsia o Àfrica,  que van formar la nació  
originalment. La cuina, es crea amb l'aportació de cada un d'ells, que porta els 
seus propis costums, tècniques i fins i tot productes; tot això sumat lògicament 
a les experiències culinàries dels propis nadius americans i els aliments que 
aquests han fet servir tradicionalment; com el gall dindi, les patates, el blat de 
moro o els pebrots. De tal manera, que el receptari tradicional americà, resultar 
finalment un gran mosaic culinari, en què cada estat, cada regió, ofereix una 
autèntica gastronomia pròpia, depenent de quines fossin les influències 
originals. Lluny, en tot cas, dels tòpics que sorgeixen immediatament en parlar 
de la cuina americana. I això és així,  perquè la imatge que ens arriba,  és 
fonamentalment la que prové del món del cinema, la televisió o la publicitat . 
 
Com la cuina tradicional americana, la música que es pot considerar com 
nord-americana, ocupa un ampli catàleg de gèneres musicals que provenen 
directament de la confluència de la musicalitat pròpia dels nadius, original del 
país, més les múltiples aportacions de la diversa emigració. El blues, com 
roots músic o música d'arrel, és probablement el gènere musical que més ha 
influenciat en la història de la música americana, té el seu origen en les arrels 
de la música de l'Àfrica oriental pròpia dels esclaus que treballaven els camps 
del baix Mississippí; es va desenvolupar després a través dels espirituals, la 
música antillana dels criolls de Nova Orleans, el gospel, juntament amb les 
rimes angleses, balades escoceses i irlandeses, i més tard, ja en plena 
interrelació amb la música blanca europea, la tradició musical d'occident, 
formar part de gairebé tota la música folk, popular, dels EUA com el ragtime, 
bluegrass, jazz, rhythm and blues, o el rock and roll dels anys cinquanta. 
 
Per tot això, celebrarem al restaurant Rosa dels Vents, un nou esdeveniment 
del nostre cicle "Lírica Culinària", les "Nits de Música i Cuina Tradicionals 
Americanes" que ens portarà, de la mà del nostre xef Enric Herce, que ha 
dissenyat una carta que recull una mostra representativa de l'ampli receptari 
tradicional americà, cap a un viatge imaginari, però saborós, per tots els EUA. I 
mentre gaudim del sopar al jardí, sobre la meravellosa Cala del Pi - que dóna 



nom al nostre hotel -  la banda sonora la posaran els diferents grups que 
actuaran enguany regalant-nos un apassionant recorregut pels diferents estils 
musicals tradicionals dels EUA. 
 
I donat l' èxit de l'any passat, el 4 de juliol, festa nacional dels Estats Units, 
celebrarem de nou la nostra particular festa , amb tot el necessari per gaudir 
d'un gran "Independence Day", i fer d'aquesta nit americana a Cala del pi, si 
és possible , una experiència encara més màgica i inoblidable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dates del cicle 
Dies 27 de juny i 4, 11,18 , i 25 de juliol. A les 21,00 h . 

 
Restaurant Rosa dels Vents 

Sallés Hotel & Cala del Pi 
Avda. Cavall Bernat, 160 

Platja d’Aro 
Tef 972 82 84 29 Fax 972 65 06 70 

www.hotelcaladelpi.es  
 



Jazz't Sing 
27   de Juny    
La vocació d'aquest grup de jazz és la música d'arrel negra: la calidesa del jazz més 
tradicional i l'energia del rhytm & blues són el seu plató creatiu, el vehicle per deixar 
anar tota la seva creativitat. La plasticitat de la veu de la Teresa Noguera fent quartet  
amb David Poblete al piano,  Davit Bayés al contrabaix, i Xavi Torrent al saxo, amb 
una lectura harmònica i rítmica contemporània, posen en escena una singular fusió. 
 
Frank Harvey  
4 de juliol  
Frank Harvey,  cantant i músic de música d'arrels nord americanes des de 1995,  
acompanyat per Mario Rico a la guitarra i Josep Lluís Pérez a la steel guitar, 
ofereixen als seus concerts un apassionant repertori basat en els principis del rock and 
roll, quant es fusionaven els ritmes afroamericans amb els ritmes folk d’origen francès, 
irlandès, angles etc.  Un autèntic viatge a la sonoritat pròpia de l’edat d’or del rock and 
roll a traves de una fidel interpretació de temes de Hank Wiliams, Elvis Presley, Johnny 
Cash i Eddie Cochran entre altres,  amb alguns temes propis del mateix Frank.  
 
Su & The Jazz Sound  
11  de Juliol   
Su& The New Jazz Sound és un projecte que fusiona el jazz modern amb jazz 
estàndards a traves d’un repertori vocal tradicional que suma l’energia i l’electricitat de 
la fusió amb el jazz modern. La barreja resultant es totalment fresca i contemporània.  
Amb una veu forta i encisadora de Su i una sòlida banda joves musics de jazz, 
aquesta banda ofereix una interpretació rítmica molt precisa a l’hora que una 
improvisació melòdica de tots els seus membres.  
 
Jazz Cat Trio  
18  de juliol  
Jazz Cat Trio és un grup de jazz a la catalana.  Pensant en el jazz com a marc de 
creació i improvisació musical,  és a dir, el swing s’estira cap al bolero, el tango, la 
rumba etc, el què sigui, ells parteixen de melodies populars catalanes,  i les arrangen 
en un context de jazz. I ho fan amb un tret característic: el flabiol, tocat per Xavier 
Torrent, (flabiolaire també de la polifacètica Cobla Sant Jordi -Ciutat de Barcelona) un 
dels instruments més antics i representatius de la música d’arrel catalana i que, si no 
gens, molt poc ha sonat en el terreny del jazz. Acompanyats d’una formació petita, la 
guitarra de Jesús Torrent, i contrabaix a càrrec de Manel Fortià,  Jazz Cat Trio, 
volen acostar-se a l’essència de la música popular i crear un pont cap a un context 
actual. 
 
La Madam Boogie 
25  de Juliol   
Recuperar la sonoritat original del boogie woogie i el stride piano és l'objectiu 
d'aquesta formació acústica. Fruit d'una laboriosa investigació musical a càrrec del 
pianista Albert Llovet, neix aquest projecte inspirat en la figura imaginària d'una diva 
del jazz i que ens farà retrocedir als feliços anys 20, l'època del vodevil. El trio compta 
també amb la presència de dos grans mestres com són Davit Bayés al contrabaix i 
Rafel Rostey a la bateria, molt experimentats en l'estil de música de New Orleans i el 
jazz tradicional 
 
 
 

 
 



Menu of Traditional   American cuisine 
 

Entrants a triar entre: 
 

Caesar salad( California ) 
Amanida Cesar 

Classic potato salad with crab ( Missouri ) 
Clàssica amanida patates amb cranc 

New England clam chowder( New England ) 
Sopa de cloïsses de Nova Anglaterra 

Bacon wrapped barbecued  shrimp( Texas ) 
Gambes amb bacó rostides al grill 
Maryland crab cakes( Maryland ) 

Pastissets de cranc a l’estil de Maryland 
Jambalaya ( Louisiana ) 

Arròs amb pernil i xoriç crioll 
 

Plat principal a triar entre: 
 

Poached Salmon with dill sauce( Oregon) 
Salmó escalfat amb salsa d’anet 

Swordfish black cajun ( New jersey ) 
Peix espasa a l’estil negre canjun 
Old-time beef stew( Wisconsin ) 

Estofat de vedella a l’antiga 
Midwestern  meat loaf( Indiana ) 

Pastis de carn tradicional del mig oest 
Roast chicken  whit oranges ( Florida ) 

Pollastre rostit amb taronges 
Roast lamb with buttermilk and rosemary( Wyoming ) 

Xai rostit amb mantega i romaní 
 

Postres a  triar entre : 
 

Apple pie ( New york ) 
Pastis de poma 

Funeral pie ( Pennsylvania ) 
Pastis de funeral 

New York cheesecake( New york ) 
Pastis de formatge a l’estil de New York 
Texas-style  peach  cobbler ( Texas ) 
Cobbler de pressecs a l’estil de Texas 
Chocolate beetroot cake( California) 

Pastis de xocolata i remolatxa 
Vanilla ice cream ( Philadelphia) 

Gelat de Vainilla 
 

Aigües minerals 
Vins del sommelier 

Cafès y Chips Cookies 
PVP 60 € 


