Receptes
d^una cuina vivent
puliliciiLs, Inés Padni,s;i Unr^ot lia
recüllit i anotar la lletra menuda
de lei receptes de la 5a i 6a Mostva Gastronómica celebrada a
Peralada, que s'ha consolidat com
una experiencia que enriqíicix en
gran manera el nu^tre patrimoni
culinari. L'edirora d'aquestes
recepte,s sap com molts lectors
aniants del genere que la literatura culinaria també és evocació, i
que un cop recuperadas en forma
de Ilibre teñen aquesta capacitat
de .suggestionar-no,s.

quen saher^ i gustos. En la segona
trohem un receptan de platillos i
postres mes pausat i casóla, fill de
la rradició i de les veus de la torra
que ajuden a recuperar el que fon
aquella cuina rural artesana.
L'atzar va fer que bimultaniegés la
lectura d'aquesr receptar! amb un?
contes d'im altre prohom empordanés, Pous i Pagés, autor de Tora
ia mviesa d'aquest món en les preses del qual es descriuen plats tal
com l'indiot farcit de botifarres,
pinyons i prunes, al costar de Poca
de testa major.

El Ilihre i'estructura en dues
parLs. En la primera lii figuren
plats i postres deis resrauranrs de
La gasa<momia empordanesa a Peratíuia.
la comarca que col-laboren en la
Recuíl de receptes de la 5a i 6a mostra
mostra, en la qual es nova la m;i
gastmmmica ¡996-1997.
experta, l'ofici i la imaginació
Rtcüpikció ¡ notes d'Inés Padrosa,
d'uns xefs que aporten a la cuina
Ajuntamenr de Peraiada
un toe pcrsonalíssim, en qué arrisDipuiació de Cinma, 1998.

Mossada ací, mossada allá,
vaig pensar que no és estrany que
en parlar de gastronomía, i sense
caure en cap xovinisme, sorgís
altra volta PAk Emporda com a
paradigma d'una cuina de provada
autenticitat que ara be tornac a
tastar amb la lecrura per exemple
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El Ilibre m'agrada perqué les
receptes que han Iliurat els participants amb tors els seus particularismes ajuden i obliguen a
repensar la nostra cuina, prescindint de l'ámbir purament arc|ueológic, Com que el nijsire món no
és immutabie ni essencial, cal deixar constancia del receptan cátala
iradicional articular amb un món
económic mental i social tan
febrós i eanviant.

Tep Vila

Salváis
per a cultivar-nos
TRENTA-QLATRE ARTICLES apare-

í

de la recepta d'iin "sallabarrancs»,
uns peus de xai guisats amb pesols
que dülcegen.
La cuina viveni d'aquestes
receptes és un empeU entre ttadició i modernirai. Cree que no
podem caure en la nostalgia
d'«abans tot era millor".

guts al setinanari Empordá son els
que aqiiest volum que tenim entre
mans salvará de l'oblit a qué es
veuen ahocats la majoria de textos
que es publiquen en aquest tipus
de rotatius. Almenys en aquest
cas, es una sort que torneni a teñir
a Pabast aquesrs textos per poder
rellegir-los o per descobrir-los si és
que en agafar el pcriódic havíem
anat per llegir les noticies d'actualitat 1 ens havíem oblidat d'aquests
articles, sovint mes interessants i
enriquidors.
Els articles que podem llegir
a Idees i persones teñen com a eix
personatges molt diversos; filosofs
com Nietzsche i Kierkegaard; o
noveldistes com Dickens, joyce i
Proust; o poetes com Riike, Píndar
i Machado; o personatges extrets
de tots els ámbits de la cultura i de

la historia i que per un motiu o un
altre van captivar l'autor (Sarah
Bcrnhardf, Innocenci X, Paulina
Bonaparte, Beatriu Cenci, etc.).
No és que cada atticle siguí només
un recull de dades biográfiques i
una síntesi del pensament de
cadascun deis personatges ~no
estem pas llegint una enciclopedia-, sino que Bagué bi barreja
opinions i vivéncies personáis que
s'hi relacionen mes o menys directament. L'autor ¿'idees i personeSy
a mes d'iPlustrar aspectes poc
eoneguts deis personatges, també
aprofira totes les oporiunirats que
se li presenten per parlar de le^
ciutats i deis países que els han
visi viure i morir, afegint-hi sempre que li és possible comentaris
sobre aquests indrcts que en molrs
casos han estat objecte deis seus
viatges turístics i culturáis albora.

D'aquesta manera, a través
d'una subjecrivirat gens dissimulada, a part de conéixer el biografiar
rambé descobrim el biógraf: el lector avid i cultivar que sap gaudir
llegint i que trasllada les experiéncies literáries a la vida qiioridiana.
Un personatge, aquest darrer, que
sap incitar el lector a pensar, pero
sobrerot a llegir: idees i persones és
una invitaciü a llegir els autors
que bi apareixen, fuis i tot si ja ho
bavíem fet. Proveu-ho.
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