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MENJA I CALLA

(Casal de I'Espluga de Francoli 23. I. 03 )

( Lo Foment, Sant Marti de Malda 1. X. 10)

Potser d'entrada cridara I'atencio el titol posat a la

xerrada : Menja i calla.

Anys enrere, a nens i nenes a l'hora de menjar els

posaven uns pitets que resaven en castella : comey calla; en moltes

cases el cap de familia era l'unic que tenia autoritat per dir res, des
de la benediccio del comencament al bon profit final . Menjar era

important, com ho eren sobretot els aliments, ("Deu ens en doni",
deien els avis). Els apats, sempre amb la familia reunida, eren una
ocasio d'educacio en les formes, sobretot per a la canaila, de reflexio
sobre la importancia del menjar. En moltes persones vivia el record

de l'escassesa soferta, si no d'una situacio de miseria general ,

acompanyada de molts dies de gana, a comencaments del segle XX i

tambe despres de la Guerra Civil. El menjar es santo

Nosaltres, que, en general, tenim la sort avui de poder
omplir el ventre sense gaires problemes, si no son els del sobrepes,
reconeixem la importancia dels aliments i de la cuina, i es per aixo

que us proposo una reflexio sobre l'alimentacio humana. No puc

presumir d'entes , que no ho soc, ni de bon tros: la cuina no em

resulta atractiva. Tot amb tot no podre deixar de referir-me a

cassoles, productes i elements culinaris. Posem que aquesta reflexio

sobre el fet d'alimentar-se porta un subtitol : la societat del menjar .
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La humanitat menja des que, va comencar a existir. Es
que som esers vius. Fern els impossibles per arrapar-nos al pit de la
mare. Hem de sobreviure , i aixo es fa ingerint nutrients, liquids i
solids. I no les persones solament, tots els animals i totes les plantes.
La biosfera es un univers de devoradors i de devorats. I gracies a

aixo el mon continua caminant.

Tenim a la nostra disposicio elements naturals els quals
consumnn crus 0 elaborats: sols 0 barrejats. Aquests elements

naturals que ingerim son : fruites- seques 0 dolces -, cereals i

verdures, (aeries 0 enterrades ), earns d'animals de mar i d'animals

de terra. I herbes iJo extractes - oli, vinagre , greixos, destil.lats ,etc.

per a salses 0 infusions diverses. No hi ha mes varietats basiques.
Bevem aigua, llet, sues de fruites naturals 0 liquids fermentats, com
el vi, 0 la cervesa , i tambe destil.lats.

A l'hora de fer un apat posarem un primer plat -que

estigui basat en un fons de brou - de cam 0 de peix - i solids del

tipus pa, semola, arros, pasta, 0 un fons de verdures ( patata, col,

carbasso, carbassa, carxofa, bleda, etc) 0 llegums: tot aixo pot tambe
reduir-se a pure. 0 un primer plat de verdura sense brou, bullida,
escalivada ala brasa , 0 feta ala planxa. 0, encara, una menja crua

, com les amanides. A partir d'aqui els segons plats 0 plats de

respecte.amb infinitat de formes.

Per arribar a aquesta abundancia en els productes i en

les manipulacions, la raca humana va haver de domesticar l'ambient
i, aprendre a saber menjar.
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Era practicament obligat que els homes i dones mes

primitius fossin totalment nomades, recorrien grans extensions de

terreny buscant aliments naturals: eren recol.lectors, 0 mes ben dit

replegadors : llavors i grans de tota mena, fulles vegetals, arrels 0

escorces, fruites fresques i seques, ous d'ocells i de tortugues 1

d'altres reptile, cargols, cues, formigues.mes endavant granotes ,

llangardaixos i serps , i d'aqui van passar de recol.lectors a ser

pescadors i cacadors , gracies a atrapar animals petits i algun de

gros .com l'abundant biso que trobaven ferit 0 al qual podien
acorralar i precipitar per un esbalc 0 matar entre tots a cops de

garrot 0 pedrades 0 llances . Despres ja van ser unicament cacadors

organitzats. La carn la menjaven crua.

La veritat es que aquella gent tambe menjava carn

humana, perque es barallaven les colles entre elles. Apreciaven
sobretot les visceres dels sacrificats . EI cervell dels enemies extret

creien que els donava forca, com tambe el moll dels ossos. Les

calaveres buidades 0 sigui les cassoletes dels cranis. servien de

plats 0 pots per recollir aigua,
En un moment donat van aprofitar el foe natural

d'algun incendi, i en van conservar brases , per escalfarse. i tambe

per fer a la brasa la carn, mes facil de digerir cuita.. Despres van

aprendre a fer focr, al mateix temps que esdevenien caeadors mes

organitzats i conscients, i se servien de gossos. Cacar animals de

gran corpora, bous, cavalls, senglars ,permetia tambe retirar-ne les

pells , amb les quals abrigarse. EI fred fou el gran enemic dels

primitius, el gran fred va durar milers i milers d'anys. Per aixo

passaven moltes hores a les coves, i alli hi portaven les peces

cacades, trossejades si eren grosses, Tambe els peixos, i els cranes ,
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que n'hi devia haver amb abundor, perque els nus eren molt

cabalosos Les ribes eren plenes de vegetacio, amb anecs, agrons,

fotxes, polles d'aigua i rates grosses, de carn excel.lent

Quan els grans freds van minvar, es van establir a l'aire

lliure, es van crear poblats, i aquesta fou la gran transformacio de

la vida en cornu i l'inici de les societats organitzades. es fan ells

l'edifici i la tribu viu en un conjunt agrupat de barraques 0 casetes.

aquella gent ha descobert el treball del fang, i fabriquen recipients,
on bullen la carn 0 el peix 0 els cereals, i han inventat els ferns .

Viuen encara en format de tribu, pero es crea la casa unifamiliar .

De cara a l'alimentacio evolucionada, cacen animals rapids, perque
han inventat l'arc i la fletxa, necessaris en els boscos plens

d'antilops, cervols, senglars, teixons ; atrapen amb paranys de gabia
o de sot cries vives i les posen en corrals , on es reprodueixen, i

arriba un moment que ells surten molt menys a cacar, perque
disposen de diverses menes d'animals de pel 0 de ploma a casa. Aixo

vol dir pells, aprofitades per vestir, els ossos
-

que serveixen per fer

passadors, agulles, punxons, arracades, pintes ,
i les banyes , amb

que es fan mances de ganivet .. .I encara vol dir les plomes per

adornarse ; vol dir la llet, els Qualls i matons.: i en el terreny de les

begudes d'acompanyament vol dir tambe la cervesa, tan antiga com

el vi ...Hem arribat a unes formes d'alimentacio variades i

evolucionades. De fet, si be de forma primaria, hem arribat a una

dieta similar a la nostra. Que s'arrodonia amb la replega de fruites

fresques , encara salvatges, no conreades , pero que devien ser

pomes, cireres, mores, maduixes, £i.gues , serbes, bolets, ranns .. .i

tambe seques, ametlles, avellanes, nous: tambe arrels, com la

regalesia , el rave i altres vegetals d'acompanyament com creixems ,
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enciams de sequia 0 llectues , batates i tambe petals de flors. Som

cap als deu mil anys a.C.

Pero faltava encara fer una cuina refinada. Faltava el

gust. Que devia venir amb les variacions d'especies. herbes,
combinacions, acompanyaments. I qui cuinava? Els homes van

deixar les tasques de la casa del tot a la dona , i sobretot la cuina.

Comencava un sistema cultural que tot just ara comenca a canviar i

a fer-se mes just i equilibrat. El nostre homenatge a aquelles
primeres cuineres inventores de plats.

Aquella gent va sembrar grans , propis 0 portats de molt

lluny, en el nostre cas per mar, 0 vorejant les costes, des d'Egipte 0

del nord d'Mrica, i aquests grans foren el mill, que ja coneixien en

estat salvatge , l'ordi i diverses menes de blats primitius , que

molien a rna en molinets de pedra, i que havien segat amb unes falcs
fetes de fusta amb pedretes incrustades. 'I'ambe intercanviaven

races de bestiar de tribu a tribu. El bou era apreciat per a enganxar
a la rella, i mes endavant, quan va arribar la roda, per ales carretes.
El cavall va ser al principi bestia de earn, per menjar.

Quan arriben els pobles colonitzadors -

grecs i romans
- les

tribus del pais van entrar en la seva civilitzaci6 , coneixen els

metalls, som ja a I'epoca historica � segles immediatament anteriors i

posteriors al naixement de Crist, i 1'agricultura i ramaderia han

evolucionat granment, el comerc trasllada mercaderies molt lluny , a

traves de camins de terra , amb carretes i csavalls proverts de

ferradures ...o per mar. S'esten, la vinya -el metall permet fabricar

eines agricoles resistents: Neixen les coques de recapte. De fet ,

una de les primeres formes de consumir les farines es la de fer-ne

pans prims cuits damunt una planxa 0 una pedra calenta.
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L'arribada dels metalls volia dir tambe la paella, i per tant els

fregits, perque el greix i l'oli els tenen a l'abast

Molt mes tard arriba un gran aliment, l'arros. EI porten
els arabs cap al segle VIII, 0 IX. L'arros arribara a ser present a

totes les taules. Anotem que l'arros es una de les revolucions de la

cuina : ha estat element central dels plats i. un gran acompanyament

(Grecia)

Per cert que a I'Edat Mitjana, del segle X al XVI, hi ha un

retroces en la varietat de l'alimentaci6 ; el bose, que abans havia

estat de tothom es ara propietat de l'Esglesia 0 dels nobles , i els

pobrets de mi hi tenen prohibit de cacar, i si ho fan es d'amagat

jugants'hi el coll si el senyor els atrapa .. La earn de les peces grans

nomes la mengen els poderosos, mentre que el poble llis i llas menja
unes poques gallines 0 conills, si en cria . Els nobles mengen earn

fins a caure malalts. els pobres, res. Alguns idiomes encara avui

tenen dos mots diferents per a la earn: quan es crua una, quan es

cuita, una altra. La que indica cuita ,

- la £eien servir nomes els

senyors, perque eren els que la menjaven. Els pobres vilatans nomes

la veien crua i en deien d'una altra manera.
-

La gent no tenia diner, i anava a mercat 0 a les parades a adquirir
coses a bescanvi, a barata :. Jo encara recorda en lameva infantesa

venedors ambulants de roba 0 betes i fils i altres productes de

merceria que les dones del poble adquirien portant de casa seva pells
de conills per bescanviar.l Portal de Tarrega, mateix.

A I'Edat Mitjana l'alimentaci6 era per a molts precaria,

limitada, en gran part, als vegetals. Per sort, els arabs havien portat
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d'Orient tipus diversos de fruites i d'hortalisses abans desconegudes,
com l'alberginia, el melo, la taronja, el datil-per a terres calides- I

l'arros, es dar ,ja ho hem dit, originari de Xina, on ja era conegut el

4.000 a.C.

El pa esdevenia l'aliment basic per satisfer I'estomac, en tota

la historia no tenir pa era passar gana, perque equivalia a una mena

de tall . Menja pa, nen, nena. Les llesques de pa amb ametlles, 0

figues, 0 amb una mica de mel, amb vi i sucre, amb olio Volem pa

amb olio No tenir un pa a la post.
ii
••• i parti el pa i el dona als seus

deixebles" _ 0 ser un panarra. I qui diu pa diu sopes , i s'estimulava

els nens dient , "qui menja sopes se les pensa totes."

Poea earn, aixo si, fora de la gallina de casa que, de tant

en tant se sacrificava. I encara, els censos 0 impostos pagats al

senyor 0 al monestir, 0 a la parroquia ho eren en aviram, tantes

gallines, tants conills . Una part de les besties de casa, dones, eren

tambe per ales boques dels poderosos. Els pobres menjaven

malament. Afegim-hi les guerres constants, que ultra la destruccio i

el saqueig per part dels enemies, provocaven sovint el pas de tropes

propies, les quals estava manat de mantenir. Durant les guerres del

segle XVII a Europa, les tropes estacionades a Catalunya van

consumir-ho practicament tot. Aquesta fou una de les causes de la

revolta dita dels Sega dors. Pensem que aquelles tropes eren milers

d'homes d'armes sense subministrament de menjar del propi exercit

, el manteniment de tantes boques quedava en mans de la gent civil

del pais. Imaginem que fora d'un poble petit on arribessin ara sis

cents homes de tropa i que els haguessin de mantenir a tres

menjades cada dia els vilatans valent-sa dels seus propis i exdusius

horts, corrals saques de reserva i rebosts.
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A les viles i ciutats, pero, el regim municipal i s'enfortia i
el govern de la poblaci6s'encarregava dels mercats. Cap al segle
XVIII i en les proximitats dels mercats les entrades i cancells de les

cases es van transformar en botigues - peix sec i salat, (el bacalla i
el congre, i l'arengada, cal bacallaner ) , llegums seques, ( cal

granaire), semoles i pastes (cal fideuer) porc (cansaladena), aus de

corral ( la gallinaire ).

Fixem-nos que per carn s'entenia boulvedellalvaca 1

ovella. La carn d'ovella era la mes estimada. Avui aixo no es aixi,

Respecte dels fideuers, a Catalunya les pastes mes

apreuades eren per aquest ordre els fideus, els macarrons , els

galets, les betes,i la pasta xica.

EI cansalader, en aquell segle XVIII, no existia als

pobles, perque en aquells anys, amb mes benestar, quasi tothom
cnava porc a casa.

Respecte del bacalla direm que fins fa pocs anys no s'ha

conegut fresc, sempre va ser salat I era el gran recurs, en algunes
families l'unic peix gros que es menjava. La gent, sobretot ales

terres de l'interior, menjava nomes peix salat, 0 assecat, arengada,
congre, bacalla , dit generalment abadejo,. EI peix fresc mereixia

poques vegades aquest nom.

Des de mitjans del segle XVIII una prosperitat innegable
s'esten pel pais, es creen industries.es transforma l'agricultura amb

els adobs i el perfeccionament dels regs. Respecte dels adobs la

quimica, ciencia nova, ha procurat noyes substancies: es combinen

els ferns amb els nitrats i les sals amoniques, que el pages coneix

com amoniac. Es planten grans extensions de tarongers i d'oliveres

de forma ordenada i geometrica. S'amplia el conreu de l'arros i

d'America han arribat dos elements importantissims per a
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.I'alimentacio: les tomates i el panis 0 blat de moro. Aquest darrer

dona una farina bona i es molt uti! per als animals de cria. La

ramaderia augmenta. Es coneixen,a mes, noves formes de

conservacio dels aliments, el bany maria, els tupins d'oli, l' escabetx

A finals del segle XVIII s'esten el conreu de la patata,

reimportada d'America, l'altra gran revolucio de la cuina __ Era una

planta que ja es coneixia des del segle XV, pero que no s'havia estes

com a aliment. Ara, tornada a portar d'America , es conrea

degudament iamb amplitud, i es descobreix que amb poca despesa
dona molta produccio. Abans, hem dit, no estava implantada com a

aliment, ( hom parlava de .naps i cols i xirivies en referir-se als

tubercles ). Fou un element que ajuda a pal.liar la gana dels

camperols, per exemple a Irlanda : al segle XIX seria 1'aliment basic

d'aquell pais, que esdevindria al seu torn un gran productor i

exportador de patata. Hongria, Alemanya, el nord d'Espanya, i fins a

l'Asia, van coneixer I'extensio de la patata, no sense dificultats,

perque al comencament es van fer correr tot de llegendes sobre que

era una planta nociva, que matava les criatures, etc.

La gent menjava millor, es va comencar a deixar el

costum de fer els apats a la cuina, per passar a una peca nova, el

menjador. Es generalitza la forquilla, que abans no existia.

Fa cent cinquanta anys es va constituir el que coneixem

com cuines nacionals , p.e. cuina catalana. Ara : a tot arreu hi ha

plats bons , el que passa es que cada nacio 0 grup menja segons els

productes que obte 0 que produeix a cada temporada, i segons unes

tradicions. Ho faig com ho feia la padrina, la mare ...
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II

Per comencar, aquesta es cuina de l'oli. Ho es perque el

produnn i de qaualitat, Pero havia estat tambe cuina repartida entre
oli i liard. Quanta gent fa servir elliard, als nostres dies? Ningu.
Dones, per segons quines cassoles, va molt be.

Segonament, aquesta cuina catalana es basa en una

gran, gran de debo, varietat de primeres materies. Tenim cereals,
peix bo i abundant , earn variada, productes lactics, infinitat de

fruites, seques i dolces, i verdures, i altres productes de la terra no

conreada, com herbes i bolets. AI darrer terc del segle XX la cosa va

variar amb la introducci6 de la cuina rapida, dels menjars importats
i dels plats precuinats. I la refrigeraci6 i la congelaci6 van afegir
altres canvis.

Pertanyem a una cultura que esta molt prop dels

aliments primaris: ara, tinguem en compte que en un futur
s'estendra la forma de viure urbana, fins i tot als pobles, amb

families que viuran allunyades de la realitat productiva, i dependran
totalment de les superficies comercials, pero nosaltres hem tingut i
tenim a prop la font nutritiva : els hods casolans, el corral, les
fruites, i en el cas de les poblacions de platja, el peix. Tot a l'abast,
com un record dels temps que no hi havia a penes botigues, i al
rebost hi teniem panses i figues i mel i olives ...

II

La cuina tradicional catalana la formaven els bullits, els

brasats, les cassoles , els fregits. A part , les salses. L'escudelia i

earn d'olia era el primer dels bullits, de grans sabors , perque conte

liegums , verdures, arros 0 pasta, i earns diverses, entre elles el

gust6s pore; se'n condimenta menys avui, pero no s'ha perdut, la

prova que te atractiu es que els restaurants la posen al menu

II

I'
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almenys un 0 dos cops la setmana .. I a les cases de tant en tant , i

per Nadal, amb tota la solemnitat.

Mes lleugeres que l'escudella tenim tot de sopes, des de

les de pa amb all a les de peix, 0 de gallina . . Mes elaborats, els

consomes, cremes i brous lleugers completen el panorama.

Els brasats poden ser de verdnres -carbassc, alberginia,
ceba, pebrot , amb la variant de l'escalivada- de peix 0 de earn.

Quan diem brasats volem dir ala brasa, 0 ala planxa. De peix .p.e:

unes grosses sardines a la brasa ,0 el verat, responen a una cuina

directa i que no perd gens de gust.

Les cassoles han estat el recipient adequat per coure

amb greix 0 liard. Generalment cassoles de terrissa, amb acreditats

llocs de fabricacio Breda, Verdu, La Bisbal d'Emporda Sant Julia de

Vilatorta i Benifaliet, per dir-ne cine . A la eassola de terra la caca,

la earn de pes, les freixures, 0 els forts pollastres d'abans es feien en

una coccio lenta dins un sofregit abundant, que ho enfosquia tot. De

parlar de l'utensili cassola hem acabat dient "cassola" al plat
resultant: p,e. les cassoles de conill, 0 de bacallal, les de peix,

sarsueles, suquets i altres. Dins els estofats els pebrots, bolets i

patates fan el panorama complet. La eassola era l'instrument unic

per a fer l'arros a la catalana, que coneixem com arros a la cassola,

amb conill; que no te res a veure amb la paella valenciana 0 els

arrossos mariners, que demanen precisament paella metal.lica. Ara,

aixo S1, sempre partint de la base d'un generos i entretingut

sofregit .. d'oli d'oliva ..

Les salses catalanes son basicament quatre : sofregit,

samfaina, picada i allioli. Sofregit i picada s'incorporen al plat en

coccio, la samfaina i l'allioli en acompanyament, ( encara que
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1'allioli s'incorpora a plats que han de ser gratiants ). Les variants
serien les salses romeseo, de xato, i altres de semblants. Tothom

sap fer un sofregit ? No .. El punt de la ceba, 1'all just al moment, la
tomata gens acida... Compte amb la samfaina, que es, a mes ames,
un invent totalment catala, i conve afegir a 1'oli -

no massa - els

ingredients per aquest ordre: ceba, pebrot verd, alberginia i

carbasso , amb diferencies de temps que nomes l'experiencia pot
determinar. A diferencia del sofregit, salsa ben cuita, la samfaina
es salsa de coccio mitjana, que no ha de permetre que es desfacin
els seus components.

La picada es la gracia aromatica del final dels plats. No
en die res , nomes que a banda de l'all, les ametlles i el juliverd, no
ens oblidessim d'introduir-hi uns quants pinyons.

La maionesa, no confondre amb l'all-i-oli, s'ha conservat
i augmentat gracies a la reflorida de les earns a la brasa.

La gent ,a partir de la meitat del segle XX, va canviar els

habits d'alimentacio, sobretot ales ciutats : per comencar, ala cuina

fora el carbo, arriba el petroli, despres el gas buta alli on no

arribava el gas ciutat ; mes tard s'incrementaren els fogons electrics
i els plats de coccio de vitroceramioca 0 indurts. I el forn microones.

Tambe socialment canviavem : desapareixia el dinar en familia;
1'escola a ciutats i viles sovint cau lluny, els nens hi fan el dinar; i
la mare i el pare, que treballen els dos, dinen separadament , 0 la

mare sola a casa, i s'ha demostrat que una dona que ha de cuinar

per a ella sola menja sense alegria, de vegades pobrement si no
pessimament.

La congelacio fa semblar facils els plats, els microones

escalfen mes que no cuinen, a 1'hora de sopar molta gent menja plats
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combinats 0 coses fregides, que requereixen pocs minuts de fogo, 0

precuinats com les pizzes congelades. Quan ens refugiem
excessivament en els fregits redunn lamentablement la bondat

alimentaria. Un llibre de cuina de 1851 , ( fa mes de cent cinquanta

anys) La Cuynera Catalana ho diu en uns versos :

Nomires nostreprotit: nimenosnostra ganancial

gastant oli en sbundsncia -

no et sapsmoure del fregit.

Les families joves solen presentarse a dinar a casa de .

l'avia, aquestes avies de llarga cuina, que ja s'estan acabant. Hi ha

una enyoranca del menjar casola, el nostre de sempre, elaborat i

gustos, que la gent mes jove descobreix. I els que viatgen per

l'interior - Osona, Bages, Anoia, Solsones, Segarra, Urgell -

compren

o consumeixen a pobles i masies embotits, conill guisat, pollastre de

paller ( almenys ho diuen ), 110m, peus, orella i morro de pore,

perdius amb salsa 0 amb cols, vedella amb bolets, galetes, coques de

postre i pastes seques dels pobles, panadons amb espinacs de

muntanya mitjana .. .I les orelletes, que?

Valorem avui menges que un temps van ser discutides.

S'havia dit ,cap als anys cinquantes i seixantes del segle passat, que
l'escudella era monotona, de mala olor per culpa de la col, que

augmentava la pressio i la hiperclorhidria i que era vulgar. L'altre

extrem , per reaccio, van acabar essent els Burger i els Macdonalds.

Vostes mateixos. Tambe un temps va dir-se que l'oli d'oliva era

perjudicial, Mare de Deu Santissima !

Alguns diuen que cuinar a l'antiga engreixa. Com que

tothom vol tenir un cos de filigrana esta pendent de la linia , la

famosa linia, i es cau en tota llei d'excessos per fer triomfar el magre

sobre els palpissos i els sacsons. Es consulten receptes
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d'aprimament -

a ca la pentinadora- , es rebutja la cassola, pero es

cau en les xuxes i les pastes industrials, es perd el nord i la guia.
Actualment preocupa ales autoritats sanitaries del mon

desenvolupat l'augment de l'obesitat i del sobrepes en tantes

persones, no unicament adultes, sino joves. Pel que sembla, els

habits alimentaris i d'higiene del moviment han perdut equilibri.
Massa automobil i poe caminar: aixo darrer cal fer, i abandonar els

regims d'aprimament llegits ales revistes que en diuen del cor.

Els sistemes d'alimentacio, 0 regims, de sentit cornu, si

que els podem complir ; no son dificils Caiem, per contra, en la

debilitat per autoenganyar-nos : diem que dema comencem a fer

bondat, a empassar-nos menys greixos i menys sucres, a tirar cap

als vegetals, i es veritat : dema comencem el regim. Hi ha persones

que fa vint anys que dema comencen el regim.
Ala postguerra, a partir de l'any 1939 i ben be fins als

cinquantes, els metges no es trobaven a la consulta amb gaires
obesos ni amb estrenyiments, ni hemorroides ni amb estomacs 0

fetges gaire deteriorats : la gent estava prima, menjava menys del

que la gola els hauria inclinat a fer i no acumulava greixos. No els

calia fer regim : perque tothom la passava magra : la paraula ja ho

diu tot Avui, la veritat es que a una gran part de la poblacio li sobra
el menjar i el greix.

En realitat la cuina catalana satisfa totes les exigencies:
nomes cal acudir a la seva gran varietat.

Que farem ? Sembla, al capdavali, que cal cercar el terme

mitja. La nostra cuina es equilibrada, perque disposa de gran

varietat de primeres materies : es sana perque la majoria de

productes amb que s'elabora son frescos i es compensen l'un amb
II
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1'altre. Es adequada al nostre clima perque el mateix cos del qui

menja ho demana.

Si viatgem hem de tenir present que a tot arreu del mon

tenen cuines propies, i a ells els agrada, tot i que nosaltres , al

capdavall sempre enyorem les nostres coses. Si aneu en un lloc

apartat, no us estranyi de veure que mengen earn de gos a Xina,

rates a Tailandia, cues a Mexic i llagostes de les que salten al

Marroc. 0 suquen sardines salades en xocolata desfeta, com he vist

fer a unes turistes de Noruega ..

Tornem a la cuina nostra, vull dir davant els fogons.
Deia un restaurador de primera fila amb qui vaig tenir amistat que

la cuina comenca amb la seguretat d'uns bons productes.
Generalment la mestressa de casa vol anar personalment a comprar
a placa. Aquell hostaler de que he parlat era propietari d'un hotel

bo i al mateix temps n'era el cuiner. No deixava la responsabilitat
dels fogons a ningu .pero tampoc la de la compra. ell anava a placa
ben demati i triava des de la mes petita sardina a la llagosta mes

espectacular 0 lamitjana 0 les llonzes, el pesol tendre, les escaroles.

Noes posava a treballar que no estigues segur de l'excel.lencia del

material a manipular. I aixo ho fa tota persona responsable d'uns

fogons.

Fullejant alguns llibres de cuma i de gastronomia,

viatjant una mica, ens convencem que a tot arreu hi ha de tot, pero

que la cuina de casa es la que sempre ens mereix mes confianca ; la

veritat es troba al nostre rebost.

Uns coneguts , en casar-se, van fer un viatge a Londres i

despres d'adonar-se que ell i ella, en aquell viatge de noces, ho
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passaven malament als restaurants, per causa d'aquell menjar
sense substancia que generalment hom troba als locals anglesos,
van buscar desesperadament un restaurant catala, que encara

existeix a Londres i van confessar a l'amo que estaven tips
d'empassar-se ales cafeteries aquelles salses industrials de

tomaquet, el bistec al vapor amb salsa curry al costat, etc. El

restaurador els va proposar : "tine botifarra catalana i us la faria

amb mongetes". Ja ens podem imaginar l'emocio .

Tot aixo ens referma en la creenca, la conviccio, que la
nostra cuina tradicional es equilibrada i rica. I aixo des de sempre ;

el gran escriptor Franescc Eiximenis, que es del segle XIV, escrivia :

"La nacio catalana es exemple de totes les altres gens cristianes en

menjar honest e en temperat beure, e sens tot dubte aquesta es la

veritat , que los catalans son los mes temperats homens en viure que

sien al mon "

El nostre clima ens demana, segons les estacions, un

tipus de menja 0 un altre. Farem escudelles a l'hivern , amanides a

l'estiu, sopes i verdures tot l'any, i tocant al peix fresc, depen de la

temporada. En aquest punt ens falta encara educacio per a la taula,

perque no aprofitem prou el peix de temporada, per exemple el blau,.
Consumim poca tonyina fresca i poe verat Fern poca sopa de peix,

densa, ben estudiada. El peix., sempre que sigui possible fer-lo ala

brasa 0 planxa, guanya molt.

Ales poblacions petites, tanmateix, no hem perdut del
tot els habits de la taula reposada, del dinar , que encara pot ferse

perque al migdia els nens venen a casa, no dinen a l'escola, i els

homes, en bona part, s, treballen dins el terme 0 en una vila tan
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propera que poden desplacar-se a fer l'apat del migdia amb la

familia.

,Les fruites dolces ,de temporada, poden menjar-se soles

o acompanyant ; ara esta molt de moda tornar a un costum antic, de
combinar guisats amb fruita, no nomes la pruna que va amb el

pollastre, sino la poma, la pera, i la taronja. Exemple magnific son

les pomes farcides de earn , 0 l'anec a la taronja. Aquesta
combinacio lliga amb la de dolc/salat, que troba la mes riistega i
deliciosa concrecio en l'arengada amb rann, pero tambe amb el

bacalla amb panses. Sense ser una fruita, algunes arrels, com la

bledarave 0 el nap s'ajusten perfectament a l'aviram mes greixos,
com l'oca i l' anec. Vaig assistir a la presentacio a Barcelona d'un

llibre sobre La fruita doles a 1a cuins, amb mes de cinquanta
receptes, entre elles el senglar amb peres, el pollastre amb pressec,
corder amb codonys 0 la llet d'ametlles amb pomes.

Varietat, productes de primera, que en tenim, vista i temps.
La meva mare, que era de les Garrigues i molt sensata davant els

fogons, repetia una frase del gran cuiner Ignasi Domenech : la cuina

demana paciencia i olio

***

Pensant-hi be, pero .despres de tota aquesta repassada
feta a la nostra cuina, a l'excel.,lent panorama del menjar que

encara podem fer, i als fruits propis de la terra i del mar que tenim a

la vora, " no trobeu que es quasi una exageracio pretendre consumir

sempre productes produrts i collits a pocs quilometres de casa ?, Avui
el transport suprimeix tant les distancies com les cadenes
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estacionals i ens permet tenir fruita fresca tot l'any, i aliments

vinguts de l'altre cap de mon: aixi combinem la tradicio heretada de

I'avia amb d'altres primeres materies i exotiques coccions i

preparacions ; pensem en l'auge de les cuines orientals, sense parlar
ara dels nous vems de la Unio europea, que ens invadiran amb

empanades poloneses, estofats fets amb cervesa txeca. i cam amb

paprika d'Hongria:

EI mon s'ha fet petit? Si, pero la cuina es gran.


