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Que cada instant de cuina ens faci més grans i més lliures.
Que els anys, lluny d'aconseguir domesticar-nos, ens donin eines per mostrarnos cada dia més salvatges.
Des de la irrefutable certesa que viu a les entranyes,
orígen i final de la cuina.

Maria Nicolau – Margarides i albercocs

3

ÍNDEX
Sobre l'autora...
Què és aquest llibre?
L'inici
Hi ha un diumenge amagat al cor de cada dia…
2
Nosaltres
3
Umami
4
Sabor de mar
5
Un cafè sol
6
Ceci n’est pas un Tiramisú
7
Stressed is desserts spelt backwards
8
El criteri d’omplir la nevera
9
Un cafè pendent
10
Drink me
11
Com una catedral i l’Spiderman

Maria Nicolau – Margarides i albercocs

4

12
Nanas a la cebolla
13
“Ariel para la taula!”
14
Spiderman
15
Cupcakes, “reposteria creativa” i la patata calenta...
16
Puresa
17
Manifest internacional de l’amor d’àvia
18
Cuina, tecnologia i Leonardo da Vinci
19
Algunes pistes per descobrir gelats artesans
20
El savi és aquell que es sorprèn de tot
21
Els sentits i el sentit: la inspiració
22
Explosió
23
Estan per tot arreu
24
Dolç, salat, barreres i tortugues
25
La sopa de pedres
26
“La cocina es sufrimiento”

Maria Nicolau – Margarides i albercocs

5

27
Estructura
28
El primer i últim cafè del món
29
Per què mengem?
30
Què no és Natura?
31
Clàssics de l’esmorzar: el Croissant. O el taller que no farem.
32
Taller de pastisseria barroca, i música
33
Galetes de gingebre, canyella i el principi de prudència
34
12 frases d’amor a la truita a la francesa i una recomanació per Sant Jordi
35
Som uns radicals
36
Històries amagades rera els pastissos del dissabte
37
Plantar una pomera o imprimir una poma: els nostres avis s’equivocaven
38
280 quilòmetres a velocitat Melba
39
El retorn a l’origen o la insipidesa
40
Gràcies

Maria Nicolau – Margarides i albercocs

6

SOBRE L'AUTORA

Maria Nicolau – Margarides i albercocs

7

Garriguenca, barcelonina d'adopció i viatgera apassionada, a 256 quilòmetres
per hora a través del cosmos, sempre que puc a lloms d'una Suzuki VanVan
per camins de terra, sóc cuinera i pastissera d'ofici i per vocació.
La meva vida a la cuina professional va començar als catorze anys amb una
frase: “tinc tot el meu entusiasme a oferir i res a perdre.”
Avui en tinc trenta-quatre. He treballat en cuines de molt diferents mides,
horitzons i condicions. He dirigit partides, equips i restaurants a Catalunya,
Espanya i França i avui, després de més de vint anys d’experiència
internacional, sé que el que converteix en valor tanta experiència és,
precisament, aquest entusiasme, que segueix intacte.
Troba'm a MariaNicolau.com
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QUÈ ÉS AQUEST LLIBRE?
És per tots aquells que algun cop s'han dit allò que es diu la meva amiga
Estela: tinc trenta mil receptes de paella[1] i, francament, no la sé fer.
Pels qui seguiu sempre la mateixa recepta i no hi ha dia que surti igual que un
altre.
Pels que ho veieu clar quan ho fa algú altre, però quan s'hi posa un mateix tot
és confús.
I pels qui la fan bona. Pels que fan una paella que la claven cada vegada que la
fan, que senten fanfàrries i masses exaltades corejant el seu nom quan la
presenten a taula, que no tenen por d'exhibir el seu art, mentre secretament
viuen en el temor i la indefensió de saber-se ells en mans de la paella i no la
paella a les seves mans.
Confessem-ho: La cuina no existeix. La cuina apareix quan ens hi posem. I
quan ens hi posem, en el fons, tant és la recepta: cuinem tal com som i tal com
estem.
Invoco l'esperit de la Revolució Francesa i crido: Les receptes han mort. Visca
les receptes!
Que en cuinar, tant és el què. L'únic essencial és com et sents mentre cuines.
Per això aquest no és un llibre de receptes, sinó un llibre de com em sento
quan cuino, de reflexions que vénen i van, d'ocurrències que em cacen i em fan
aplaudir per dins i brillar els ulls. Tot plegat totalment personal, potser
transferible, definitivament compartible.
Margarides i Albercocs, abans de convertir-se en un llibre, va ser un projecte
professional. Tres anys de vida, d'oferir serveis de pastisseria i cuina
dissenyats des del full en blanc i amb un punt de bogeria per aconseguir donar
un sentit brillant a cadascun d'ells. Una etapa professional presidida per la
pregunta "per què no?".
Tres anys de compartir una manera particular de sentir la cuina i la pastisseria
que han generat, a banda de banquets, pastissos i festes privades de tot tipus i
condició, prop de dues centes entrades a un bloc, gairebé 50.000 visites,
centenars de comentaris i debats valuosos i una àmplia xarxa de connexions
entre persones, de forma tan virtual com viva.
Un cop acabada aquesta etapa professional i vital, l’impuls de recollir-ne les
reflexions més vibrants, les que en respiren el sentir més genuí, s’ha imposat
de forma inevitable, donant com a resultat aquest llibre.
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Al recull hi ha una mica de tot, petites anècdotes, textos reflexius, d'altres de
més bandarres o impertinents, alguns que t'arrencaran algun somriure, i fins i
tot n'hi ha algun que et pot ser útil, en el sentit més pragmàtic del terme i si és
que això significa res.
Sento la necessitat absoluta i urgent de compartir l'admiració que em provoca
observar un albercoc madur.
No he trobat cap cuiner ni pastisser que fos capaç de crear una joia del calibre
d'una d'aquestes fruites en aquell instant just i precís en què les edats de
l’evolució, el pas de les estacions, el batec constant de la saba, les
inclemències del temps, el torrat del sol, el joc de les reaccions químiques, la
branca estellosa i la força de la gravetat es troben, es sincronitzen, i "clic" es
posen d’acord a deixar-lo caure a terra.
Des d'aquesta admiració profunda ens posem a treballar alguns cuiners cada
dia quan ens posem el davantal. Jo no sé fer-ho d'una altra manera.
Aquesta és l’ànima de Margarides i Albercocs, un projecte que és de tots els
que se n'han sentit part, que ja és finit en el temps, i que a mi m'acompanyarà i
inspirarà sempre.
Quaranta capítols curtets, ordenats per ordre cronològic, cenyits a un índex
perquè puguis trobar fàcilment i d’una ullada aquella història que et ve de gust
descobrir o revisitar.
M’agrada saber que el podem dur a la butxaca, fullejar-lo sempre que vulguem i
trobar-nos-hi picant l’ullet.
Disfruta'l.

Maria Nicolau
a Barcelona, Agost del 2016

1. Obviaré el debat de si hi ha només una (grande y libre) o infinites
receptes de paella. Utilitzo el nom paella en minúscules com a referent
fàcil i present en l'imaginari de tots, com a medicament genèric contra
els diumenges solitaris, els dinars familiars tediosos i els perills de
quedar-se sense conversa entre desconeguts: la paella funciona
sempre.
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L'INICI
O l'essència de Margarides i Albercocs
Hi ha un diumenge amagat al cor de cada dia.
Diumenge és moltes coses, per cadascú té un sentit diferent. A vegades és el
dia que descansem, el dia que dediquem a cuidar-nos, a gaudir de les aficions,
a estirar l’esmorzar una mica més del compte, a permetre’ns algun capritx… és
el dia que escapem de l’ordinari per submergir-nos en l’extraordinari, el més
enllà del quotidià, el que és nou i ens renova, el que ens carrega les piles per
recomençar. Però és nou i és extraordinari… per com el vivim.
Diumenge tot és possible.
I si cada dia fos diumenge?
La pastisseria i la cuina són per mi l’ofici de conjurar diumenges en el dia a dia
quotidià, un llenguatge capaç d’articular l’extraordinari en l’ordinari, el nou en el
conegut, la sorpresa en l’habitual. La màgia de fer grans les coses petites…
…petites com les margarides i els albercocs.
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NOSALTRES
Aquest escrit es va escriure dilluns 15 d’Octubre de 2012, en motiu del Blog
Action Day. Un esdeveniment mundial en què, per un dia, tots els blocaires que
s’hi volguessin sumar parlarien sobre un mateix tema, cadascú des del seu
punt de vista, en la seva llengua i a partir de la temàtica concreta del seu bloc.
Aquell any, el tema va ser The Power of We.
Centenars de blocs van enfocar el tema des de la vessant sociològica, parlant
del poder del nosaltres en un context de lluita social i crisi econòmica, de
reivindicacions polítiques, d’altres aprofundiren en la vessant més metafísica
del nosaltres com a concepte, alguns ho portaven a l'àmbit més eròtico-festiu...
Aquí hem de parlar de pastisseria, dels nosaltres de la pastisseria. I és que n’hi
ha varis de nosaltres. La pastisseria és un nosaltres de nosaltres.
Formem part d’un nosaltres, no amb la Natura, sino en ella: hi fluïm amb els
cicles i les estacions, amb els espais, les terres i els ritmes de creixement i
maduració.
També som un nosaltres en la vessant social de l’acte de menjar: compartim al
voltant d’una taula quan mengem i, alhora, ens relacionem amb l’altre quan
cuinem per algú i entreguem el plat. La pastisseria, i la cuina, són actes de
relació, d’entrega, de comunicació, de diàleg, s’emmarquen sempre en
un nosaltres.
Fins i tot, antropològicament parlant, la pastisseria no es pot deslligar
del nosaltres cultural en què s’inclou, del seu context geogràfic, de la història
del territori i la gent en què una determinada manera de viure, fer i menjar es
desenvolupen i formen un dibuix gastronòmic concret i diferenciat d’un altre.
N’hi ha molts de nosaltres poderosos en pastisseria a tenir en compte… però a
mi m’agraden especialment els que són petits. I en pastisseria hi ha
un nosaltres petit, petit, que ho canvia tot. Un nosaltres especial. Una petita
associació de dos, potser el més petit dels nosaltres i el més nostre, una unió
de dues esses que transformen un deSert en un deSSert… canviant-ho tot.
I és que, amb tota la franquesa, no hi ha res prou petit per no ser gran.
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Això va avui de The Power of We i gràcies fins i tot al fet que hi anem en
anglès, podem enfocar aquesta petita subtilesa ortogràfica, amb el poder
enorme de transformar la soledat, l’aridesa, la sequera, en el més dolç,
carinyós, innecessari i imprescindible acte d’amor culinari d’un àpat: les
postres.
Aquest és, entre margarides i albercocs, el poder del nosaltres: no hi ha
cap nosaltres que no transformi el que toca, el que inclou, el que abraça, en
alguna cosa molt més gran que la suma de les seves parts. Quan es tracta
de nosaltres, no existeix petit.
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UMAMI
“…el cordero y los albaricoques forman una de esas combinaciones que
establecen una relación que no solo es complementaria, sino que parece
pertenecer a un orden superior de inevitabilidad: un sabor que existe en la
mente de Dios. Estas combinaciones poseen la cualidad de un descubrimiento
lógico: huevos y tocino, arroz y salsa de soja, sauternes y foie gras, trufas
blancas y pasta, filete con patatas fritas, fresas con nata, cordero y ajo,
armañac y ciruelas, Oporto y queso Stilton, sopa de pescado y rouille, pollo y
setas; para el buen explorador de los sentidos, la primera experiencia de
cualquiera de estas combinaciones tiene un impacto comparable al que tiene
para un astrónomo el descubrimiento de un nuevo planeta.”
de John Lanchester a En deuda con el placer

“…no existía un libro semejante, así que, con lo que ahora veo que era una
ingenuidad casi conmovedora, pensé que podía intentar escribirlo yo misma.”
Aquesta és la cita que obre el llibre La Enciclopedia de los Sabores de Niki
Segnit.
La veritat és que mentre me l’enduia de la biblioteca em deia a mi mateixa que
el títol em semblava pretenciós, i que probablement acabaria per tornar-lo al
cap d’un parell de dies, després d’haver-ne agafat un parell de receptes i
d’haver consultat alguna tècnica en concret.
M’equivocava! Amb les pàgines de la introducció, escrita per la mateixa autora,
ja en vaig tenir prou per canviar d’opinió i obrir els ulls com plats. Resulta que
m’encanta, que al final del dia espero el moment d’anar a dormir per encendre
la lampareta, llegir un parell de pàgines, tancar els ulls i deixar-me endur en
volandes per alguna combinació d’aromes al país dels somnis.
I no em malinterpreteu. La introducció és dolça i poètica, a vegades bucòlica
quan es tracta d’emular la memòria olfactiva i gustativa, però a mi les
madalenes de Proust m’empalaguen, les prefereixo una mica més lleugeres,
fresques, fins i tot provocatives. I algunes de les frases que hi trobareu són tota
una declaració d’intencions. Moments com ¿De verdad había aprendido a
cocinar? ¿O solo era razonablemente adepta a seguir instrucciones? deixen
clar que parlem d’aprendre a cuinar com una manera de créixer, de guanyar en
confiança, de ser més capaç, i no una forma més o menys eficaç d’acumular
receptes a seguir en un fitxer.
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I aquesta enciclopèdia, no enciclopedista, sembla una eina fabulosa per
caminar en aquesta direcció. Té sabor umami. I deixa anar una fumarola
d’entusiasme que se m’endú el nas com a l’Obèlix cap a la poció màgica.
L’educació en la cuina, com en la vida, ens ha de fer més lliures, o no ser. Hem
d’aprendre dels que en saben, potser fer i refer el que altres han fet abans, amb
l’objectiu de pintar fora de la ratlla, de no fer el que sabem, que és memòria i
acumulació del que saben fer els altres, sinó d’expressar el que és
genuïnament nostre.
Aneu-la a buscar a la biblioteca que jo la tornaré d’aquí un parell de dies. Me la
compro. L’estic disfrutant de la mateixa manera que un forofo del futbol
disfrutaria discutint durant hores les millors jugades d’un gran partit.
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SABOR DE MAR…
Fa un parell de dies vaig trobar-me amb una bona amiga de Venècia, que venia
a Barcelona de visita. L’Ariele és dissenyadora gràfica, que per a mi és: fa que
les coses siguin boniques. I no podia ser d’altra manera, a mi m’agrada
tantíssim el que fa com a ella l’apassiona fer-ho. Fa uns anys em va encomanar
una mica la seva fascinació per la tipografia, una ciència extraordinària, i em va
demostrar de facto que es pot menjar pasta tots els dies de l’any i no repetir-ne
mai. I dic de facto perquè aquesta és una frase que trobem sovint als llibres de
pasta, però jo hi vaig viure amb ella: i ho vaig olorar, veure i salivar cada dia del
món. Una meravella…
L’Ariele, doncs, va venir de Venècia a passar uns dies a Barcelona per
acomiadar-se: s’estarà un bon temps, ara si, sense tornar. I perquè no la
trobem massa a faltar ens va deixar una cunya de Parmiggiano parmesà
parmesà, vull dir de Parma de debò; i dues històries al·lucinants…
Per introduir la primera història he de dir que el comiat de l’Ariele el vam fer a la
peixateria del barri. Ens vam dir adéu i vam partir en direccions oposades, ella
amb la seva càmera de fotos, jo amb una bossa de musclos de roca frescos a
la motxilla.
Havíem estat parlant de pasta, de pizza i de Nàpols i jo li explicava com allà va
ser on vaig descobrir la fabulosa normalitat amb què mesclaven el marisc i la
pasta, i com vaig alimentar-me durant aquell viatge gairebé íntegrament a base
de pasta amb closques.
Spaghetti allo Scoglio era per a mi fins aquell moment una recepta boníssima
de pasta amb marisc, que si bé rarament es troba aquí a les cartes dels
restaurants, quan la trobes és a la part dels preus gruixuts. I com tota gran
recepta, amaga una gran història, que poc o res té a veure amb preus gruixuts
o productes que avui en dia en diríem de luxe, com ara el marisc.
Els Spaghetti allo Scoglio els van inventar els pescadors de la badia de Nàpols
que, vivint de la venda del marisc que pescaven, no en menjaven per poder
menjar (curiós, eh?) i, trencant un tros de roca, d’escull, de Scoglio!, i afegint-lo
a la paella amb tomàquets de San Marzano, all i aigua salada, hi saltaven
els spaghetti, i els donaven sabor de mar.
Després d’haver dit això, no sé què dir. Torno a tenir ganes infinites de fer-me
un plat de pasta amb repic de closques, sabor de mar, tancar els ulls i gaudir
de l’anar i venir de les ones…
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Per si un cas us en deixo una recepta, una de les innumerables que trobareu
per la xarxa. Aquesta, però, és la mar (la mar!) d’entretinguda, he après a dir
julivert en italià.
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UN CAFÈ SOL…
Un dilluns al matí qualsevol, en una cafeteria qualsevol, un ésser humà (que
encara no és del tot persona) qualsevol demana un cafè. “Sol?” pregunta el
cambrer. Siusplau que sigui amb ganes… diria, i creua els dits mentalment tot
responent un “Sí, siusplau”.
És per això que a vegades, quan passo per davant del bar del barri on sovint
prenc un cafè, si no hi és en Pablo (que no es diu Pablo, però que
s’ha autobatejat així, resignat, després d’arribar a la conclusió que no serem
mai capaços de pronunciar el seu nom com toca), passo de llarg i espero a ferme’l a casa. Perquè amb el mateix molinet, la mateixa cafetera i el mateix
producte… la mà i les ganes fan la diferència. I en aquest bar, on hi treballen
cinc persones, en Pablo és aquell que sempre hi posa les ganes.
Sobretot si es tracta del primer cafè del dia… Atenció que això és seriós. Si ets
cafeter (cafeter, cafeter) el que passa entre que et lleves i prens el primer cafè
del dia és… és com el temps de descompte; com al futbol però a l’inrevés. Està
fora dels marges, entre boirines. No compta. El dia no queda inaugurat fins que
no et prens la primera tassa de cafè.
I des d’aquest post apel·lo a la responsabilitat de tots aquells que vesteixen
l’hàbit de cambrer… si us plau: poseu-hi ganes, que just després de llevar-nos
estem molt tendres.
Amb el cafè, com amb tot una mica, l’hàbit no fa el monjo, i el davantal no fa el
cambrer. Servir un bon cafè és un Senyor Ofici. I no em malinterpreteu, això és
un cant a l’esperança. Ens teniu a favor: els cafeters som molt devots, allà on
ens feu un bon cafè us seguirem.
Ho va dir Martin Luther King Jr.: “Si un hombre está llamado a barrer las calles,
tendrá que barrer las calles como Miguel Ángel pintaría, o Beethoven
compondría música, o Shakespeare escribiría poesía. Debería barrer las calles
tan bien que todos los seres del cielo y de la tierra se detengan un instante
para decir, aquí vivió un genial barredor de calles que hizo su trabajo realmente
bien.”
Un bon primer cafè del dia és una Capella Sixtina.
Jo vaig allà on en Pablo em faci el cafè.

Maria Nicolau – Margarides i albercocs

18

CECI N’EST PAS UN TIRAMISÚ
Tinc un bon amic que es diu Stéfano. És de Bolònia i treballa a París a
l’obrador del xef Patrick Roger, un apassionat mestre xocolater francès, un geni
boig, autor dels millors bombons de cacau, alfàbrega i llima que hagi tastat mai.
El curiós del cas és que, tot i fer prop de deu anys que treballa entregat a un
dels laboratoris de xocolata més prestigiosos, amb el permís de Willy Wonka,
l’Stéfano no la pot tocar: té les mans massa calentes, i la fa malbé. Els
bombons es desfan per allà on ell els agafa.
La seva feina és torrar i caramel·litzar els fruits secs per a fer praliné i vestir els
que, potser si no fos per això, no serien els millors bombons de xocolata del
món. Té una sensibilitat finíssima per detectar, a ull i instint, en quin moment
les ametlles i les avellanes estan en el punt òptim de cocció, daurades per
perdre el màxim d’humitat possible i no reblanir el cruixent del caramel, però no
prou com per despertar els tocs amargs del torrat.
Bé… l’Stéfano és gran en molts sentits, i sempre s’entrega al màxim: mai
abaixa el llistó. Tant és així que, un cop el coneixes, no et sorprèn tant que et
rebi a casa seva alterat, gairebé fora de si, obrint la porta amb el colze, els ulls
molt oberts i els rínxols crispats, batent rovells en un bol de vidre com si el
demà no existís mai més… en nom del Tiramisú!
Fa uns dies us vaig parlar de l'Ariele i les seves dues històries al·lucinants i us
en vaig explicar la primera (la de la pasta amb sabor d'esculls). Aquesta és la
segona…
Segons explicava l’Ariele, aquestes postres italianes van néixer a mitjans del
segle XI a una casa de senyores que fumen de Treviso. En donaven a les
treballadores com a còctel reconstituent a base de cacau, rovell d’ou, cafè i
licor, entre servei i servei (fixeu-vos que tirami sù!, en llengua vènet, significa lift
me up! o revifa‟m!) i no dúia ni formatge Mascarpone ni nata: tots aquests lípids
no haguessin fet més que donar-li pes i alentir la digestió, amb el resultat
d’obtenir just l’efecte contrari: cansament i somnolència…
Posem-hi Mascarpone, ja l’hi van incloure el 1968 quan el Tiramisú va
aparèixer per primer cop a la carta d’un restaurant, perquè és simplement
massa bo per no posar-n’hi i perquè, encara que sigui divendres i necessitem
revifar-nos per gaudir del cap de setmana, em sembla que pocs i poques hem
de mantenir el ritme que deurien dur les mestresses i senyores dels bordells als
barris baixos de Venècia al segle XI…
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Però no m’hi poseu nata, ni clares muntades… fem-ho per l’Stéfano. Ell mai no
ho faria, i abans es deixaria la pell batent rovells que traïr els seus orígens i la
seva sensibilitat. Amb nata ceci ne serait pas un vrai Tiramisú.
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STRESSED IS DESSERTS SPELT BACKWARDS
M’agraden els jocs del llenguatge. Em fascina com de sovint aquestes petites
sorpreses que ens donen les paraules amaguen grans revelacions.
Dèia Wittgenstein que els límits del meu llenguatge són els límits del meu món.
I el llenguatge no té límits, es miri per on es miri, s’expandeix continuament en
totes direccions i a tots els nivells, cap endins i cap enfora, es plega sobre si
mateix per, al menys a mi, marejar-me i sorprendre’m a base de malabarismes.
Em descol·loca i em fa tornar al mateix lloc per redescobrir-lo amb una frescor
nova. Em passa cada dos per tres. Estem de sort Wittgenstein.
Doncs si: stressed is desserts spelt backwards o, en català, estressat és
postres a l’inrevés.
I és ben cert. És terriblement difícil fer bons postres estressat. Quan un està
més allà que aquí o més al demà que a l’avui és francament complicat veure el
que ens passa a tocar de la punta del nas.
El més habitual és que cada recepta inclogui uns temps i unes indicacions
concrets i definits, a vegades molt precisos, però, lluny de funcionar
automàticament com un rellotge per donar cada vegada que la fem un resultat
igual que l’anterior, resulta que, cada forn funciona diferent, cada olla
s’enganxa d’un costat o un altre, cada ganivet té les seves osques i cada mà té
un tacte únic. I, bé cada cop que la fem queda diferent, bé cada casa i cada
restaurant és un món i el que funcionava ahir i allà no acaba de rutllar ara i
aquí.
L’ofici, en el cas dels qui tenim la llibreteta de receptes trillada i plena de
guixarots i anotacions als marges sempre a la butxaca, és el que ens cobreix
les espatlles a vegades, i pot omplir el buit entre les indicacions genèriques i el
context particular. Però la recepta necessita que hi siguem al cent per cent.
L’estrès ens arrenca de l’ara i l’aquí i ens porta qui-sap-on-i-quan, lluny de
salvar la crema d’enganxar-se, de jugar amb l’alçada de la safata al forn,
d’afegir un pessic més de sal perquè el tomàquet és més dolç avui del que era
ahir, de veure venir el client de la setmana passada a través de la finestra i
servir-li el cafè una mica més llarg del compte abans que ens ho demani…
Si, l’estrès ens pot girar les postres a l’inrevés. Les postres i tota la resta.
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EL CRITERI D’OMPLIR LA NEVERA
La primera vegada que em vaig canviar de casa, en deixar les maletes i obrir la
porta de la que seria la meva nova nevera, no perquè fos realment nova sinó
més aviat perquè ens acabàvem de conèixer, els prestatges em van picar l’ullet
i em van tornar un una mirada tan blanca i buida com el fons d’aquesta vinyeta.
I l’escena que va venir després va ser increïble. Ho recordo com si fos ara:
tenia quatre duros, però quatre duros meus, ojo!, i amb la mà a la butxaca
apretant el moneder com un tresor, posat decidit i tota enarbolada, em vaig
encaminar al mercat, borratxa de poder i llibertat. Una mica l’esperit era aquest,
o aquest, vistos els meus gustos musicals de llavors.
Va, seriosament… us ho imagineu? Tant podia tornar a casa amb trenta pots
de Nocilla, com podia comprar llagostins!
Després, un cop al mercat, em vaig adonar que no m’arribava ni per una cosa
ni per l’altra, però caminava pels passadissos com un explorador a la jungla,
mig meravellada mig aclaparada, com un gat en una piscina de boles. Podia
escollir el que vulgués! Les possibilitats eren infinites i… no només ho havia
de fer ara, sinó que ho hauria de fer regularment durant la resta de la meva
vida independitzada.
Entraven en escena les meves prioritats, els meus recursos, la meva salut, els
meus coneixements, el meu temps, i els meus gustos i capritxos. Tot això sobre
la taula per prendre mil-i-una decisions.
He posat els verbs haver de més amunt en cursiva per aquesta cita:
“El trabajo hecho con amor es juego. El mismo trabajo hecho sin amor es
esclavitud.”
Sentir amor és sentir-se lliure o no és amor… Què és prendre decisions sino
exercir la llibertat? Exercir la llibertat, assumir la responsabilitat tant de la presa
de decisions com de les conseqüències d’aquestes decisions, amb una
amplitud tal que comprengui l’error com a una simple desviació de l’expectativa,
com a un assaig per calibrar millor el visor i afinar més la punteria, com a les
tesel·les del mosaic del camí.
Ho sap dir millor Erich Fromm en llibres com La por a la Llibertat, però en el
fons és simple… per amor a mi em faig lliure. Lliure de caminar en la meva
pròpia direcció, segons el meu sentir, lliure d’escollir segons el meu criteri,
segons la meva opinió: la pedra en què em recolzo avui per anar fins al
demà. Però el curiós de les pedres, com de les opinions, és que no es mouen, i
Maria Nicolau – Margarides i albercocs

22

que un cop les hem utilitzat per avançar, inevitablement queden darrera nostre.
I es converteixen en camí enrera. Una opinió que és més que un kleenex és un
obstacle.
Perquè la opinió… és el judici de valor que faig d’un fet segons convingui als
meus objectius personals. No massa més.
Així doncs… estic de sort: la Llibertat total deu venir a ser la falta de criteri.
O potser sentir-se capaç de tenir un criteri mutable i flexible, permeable a
l’experiència, construït i destruït mil vegades a base d’errors propis de la presa
de decisions…

P.D.: Vaig al·lucinar que els peixets salats, aquelles galetetes d’aperitiu, no
fossin a tots els prestatges de totes les cuines de tot el món, si són reboníssims
i valen noranta cèntims.
P.P.D.: Més endavant vaig entendre que d’atiborrar-se de peixets un els acaba
avorrint. I no val la pena.
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UN CAFÈ PENDENT…

Heus aquí que una vegada…
“Entrem en un petit cafè, demanem i ens asseiem a una taula. Després entren
dues persones.:
– Cinc cafès. Dos són per nosaltres i tres pendents.
Paguen els cinc cafès, es prenen els seus dos, i se’n van. Pregunto:
– Què són aquests cafès pendents?
Em diuen:
– Espera i veuràs.
Després vénen altres persones. Dues noies demanen dos cafès. Paguen
normalment. Després d’una estona vénen tres advocats i demanen set cafès:
– Tres són per nosaltres, i quatre pendents.
Paguen per set, es prenen els tres, i se’n van. Després un jove paga dos cafès,
se’n pren només un, però paga per tots dos. Estem asseguts, parlem i mirem a
través de la porta oberta la plaça il·luminada pel sol davant de la cafeteria. De
sobte, a la porta apareix un home molt pobrement vestit i pregunta en veu
baixa:
– Tenen algun cafè pendent?”
Vaig llegir aquesta història voltant per la web ja farà dies i em va encantar…
L’escena que descriu serveix per il·lustrar una iniciativa que va començar a
Nàpols, a Itàlia, i que convida a fer una acció solidària, sense ànim de lucre i
basada en la confiança: en essència consisteix a pagar anticipadament un cafè
a algú que no té recursos per comprar-lo.
M’agrada per senzilla, perquè ens convida a convidar a cegues, perquè ens
convida a confiar i a fer-nos de confiança.
I després n’he sentit opinions de molts colors. Si volteu una mica us trobareu
enmig de molts debats, jo només voldria compartir una petita reflexió: és més
que obvi que des del cinisme i la desconfiança desmuntarem aquesta iniciativa
per tots cantons en menys de tres segons.
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Però em sembla que no som aquí per cinisme ni per desconfiança, i el dia que
el cinisme tombi la innocència el món serà una mica més trist…
Aposto per la innocència i la confiança, de la mateixa manera que ho han fet
aquells qui han recollit aquesta història i l’han articulat en una proposta
concreta i pràctica.
Confio, doncs, aquesta iniciativa als professionals, que no s’hi val a relegar els
valors, la missió i la responsabilitat social corporativa al pla d’empresa. O a
eslògans publicitaris buits. I no s’hi val perquè la realitat dels fets té molt més
poder de convicció que un eslògan, i els clients no se’l llegiran el pla
d’empresa, però si que podrien decidir venir a casa vostra a fer el cafè i potser
pagar-ne dos, enlloc d’anar a casa d’algú altre.
La intenció és el que compta: quan es vertebra en fets. Intentar no va enlloc.
Dir que es farà tampoc.
En el fons és tan senzill com que tots volem viure en un món on aquestes
coses siguin possibles… M’arrisco amb el tots. I en la forma és tan senzill com
posar una pissarra ben llampant a l’entrada per encuriosir-nos i captar-nos
l’atenció.
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DRINK ME…
#1 La cuina és un llenguatge mitjançant el qual es pot expressar harmonia,
creativitat, felicitat, bellesa, poesia, complexitat, màgia, humor, provocació,
cultura.
Et sona aquesta frase?
És el primer dels 23 punts amb què Ferran Adrià va resumir la filosofia d’El
Bulli, en una “Síntesi de la nostra cuina”, l’any 2006, a la presentació de Madrid
Fusión.
Sempre he tingut la sensació que la genialitat prové més d’una manera de
mirar, de preguntar-se davant el món, que no pas de l’obtenció de resultats, o
de respostes. Les respostes, o els resultats, a part de ser sempre temporals i
fugaços, nascuts per ser desmentits al cap de quatre dies, són la conseqüència
inevitable d’una particular manera de fer preguntes, i no la causa d’aquesta
genialitat. El geni és a la pregunta.
Aquesta és també una petita forma de democratització de la genialitat: no ens
cal cap tipus d'aprovació externa per plantejar preguntes, en la pregunta no hi
ha mai correcció o incorrecció, només obertura, recerca i curiositat. Tots som
genis en preguntar. I és en la pregunta on realment hi trobem la humiltat i la
grandesa. En saber que tot el que donem per cert és, sempre, falsable i fals.
Només és qüestió de temps que sigui qüestionat i falsat per noves preguntes.
La genialitat és sempre un viatge on els peus van de fals en fals sense perdre
l'entusiasme.
Aquesta intuïció es va transformar en un llampec de realitat el dia que,
treballant amb l’equip d’El Bulli, un dels cuiners, davant la meva perplexitat
envers el que em proposava de fer amb aigua i xocolata (aigua i xocolata?
juntes?) em va preguntar… “per què no?”.
La trencadissa de prejudicis en aquell moment va ser sonada.
Diu Adrià que ens cal…
"(...) capacidad de asombro, pensar como un niño y ser lo más libre posible
porque en el momento que alguien piensa que lo sabe todo, en realidad está
muerto. Haría falta una vida entera para conocer, por ejemplo, la cocina
venezolana. Por eso no cabe más remedio que refugiarse en la humildad y
asumir que trabajamos con un espectro imposible de abarcar."
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Començarem una petita corrua d'entrades, un petit viatge per alguns d'aquests
punts de la filosofia d’El Bulli, agafant cadascun d’ells com una invitació a la
pregunta.
Les respostes no seran importants; en tot cas, tots hi trobarem respostes
diferents perquè som diferents, perquè busquem coses diferents, perquè tenim
ulls diferents i veiem aquestes mateixes preguntes des de móns diferents.
Cadascú el seu. Ens interessa més el viatge. Molt més.
Utilitzarem aquestes frases, com tesel·les d'un yellow brick road, com a excusa
per anar a qualsevol altra banda.
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COM UNA CATEDRAL I L’SPIDERMAN!
#2 Es dóna per suposada la utilització de productes de màxima qualitat, així
com el coneixement de la tècnica per elaborar-los.
Que vénen els indis!
Som-hi a comprar foie, ostres i caviar i a aprendre a fer esferificacions!
No cal… oi?
És increïble el que passa si ens asseiem un segon a meditar què vol
dir productes de màxima qualitat…
Agafeu la millor catedral del món, per exemple, la més magnífica per a
vosaltres, la més preciosista o la més austera, la més alta o la que tingui els
millors vitralls. Sentiu-ne la olor de cera cremada i encens, d’humitat i de fusta,
el fred de la pedra que frega la cara com una cortina invisible quan atravesseu
el portal.
I poseu-la al costat d’un albercoc madur, cremós i floral, ataronjat, vermell i
lluminós, en l’instant just i precís en què les edats de l’evolució, el pas de les
estacions, el batec constant de la saba, les inclemències del temps i el torrat
del sol, el joc de les reaccions químiques, la branca estellosa i la força de la
gravetat es troben, es sincronitzen, i *clic* es posen d’acord a deixar-lo caure a
terra, avui.
És curiós el que passa si ens asseiem un segon a meditar què vol dir productes
de màxima qualitat…
Resulta que, si nosaltres deixem que així sigui, els productes de màxima
qualitat són tots! Tenim l’enorme privilegi de comptar amb què la Natura no s’hi
posa mai a mitges. Treballa desplegant l’òpera sencera de talents i eines en
totes les seves llavors, amb la mateixa meticulositat, harmonia i constància que
requereix la construcció d’una catedral; batega tota ella a fer créixer cadascun
dels seus fruits.
Tot el que ens demana és respectar els temps i els espais i mostrar-nos
disposats a gaudir-ne. El que ens cal per utilitzar productes de màxima qualitat
és escoltar, obrir els ulls, els narius, les mans i posar atenció plena a veure quin
és el regal d’avui! Exercir el poder de decisió.
I pel que fa a la tècnica…? Si hem escollit el millor producte… us insto a deixar
de fer enlloc de fer.
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Des de l’esperit de meravella de descobrir grans petits productes, la tècnica
necessària per a cuinar-los serà aquella que lluny d’interferir en les seves
qualitats ens serveixi per potenciar-les. Així de simple… professionals o no, des
d’on siguem, amb el que tinguem, posem-ho al servei d’uns ingredients que, si
són escollits amb cura, ja són excel·lents, i acompanyem-los a brillar.
Cuinar poc o just, fer-nos la vida senzilla, saber escollir aquest albercoc, saber
trobar un moment per rentar-lo a raig d’aigua fresca, sortir al porxo o la
terrassa, seure al sol del matí de maig, i fer-li una mossegada amb els ulls
tancats. Aquesta és tota la tècnica que cal per assaborir al màxim aquesta
recepta.
El bròquil és fabulós tebi, just després del bull que ens falta a nosaltres i amb
un rajet de llimona, i les sardines… ara n’és temps! A la brasa/planxa amb all i
julivert, i la vida és glòria.
Us vaig avisar que aquest seria un viatge pel País de les Meravelles, el que no
vaig dir és que aquest és el país on vivim ara i aquí. I el podem desplegar tant
a casa com a El Bulli.
Clica aquí per saber què hi té a veure l’Spiderman amb tot això.
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NANAS A LA CEBOLLA
#3 Tots els productes tenen el mateix valor gastronòmic, independentment del
seu preu.
O més val bona sardina que mala llagosta.
La Natura no fa distincions de rang i classe. Més car no vol dir més bo, sinó
altres coses (moltes). I no pas per allò del més val bona gana que bona vianda,
que també; sinó potser perquè els grans moments que ens han regalat els
bistecs amb patates i les taules llargues plenes de bons amics no tenen res a
envejar al bon caviar de beluga.
El valor dels grans moments gastronòmics no té res a veure amb la factura. No
canvio un gran menú de migdia a deu euros, fet amb producte fresc i elaborat
amb amor i ofici, per un menú degustació de 150 euros de pretensions. Com
tampoc canvio un menú degustació de 180 espectacular, per un menú de
migdia de vuit amb cinquanta fet a desgana.
No canvio les taronges fresques que t’esperen a l’ombra d’un castanyer al punt
de control en una travessa de muntanya. Com regalima i refresca el suc per la
samarreta!
Que les Nanas (posem-hi música) no es van escriure al caviar, sino a la ceba, i
a l’amor…
Pel proper punt en tinc una altra de cançó.
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ARIEL, PARA LA TAULA!
#4 S’utilitzen preferentment productes del món vegetal i del mar; predominen
també productes lactis, fruits secs i altres productes que en el seu conjunt
configuren una cuina lleugera. En els últims anys es fa poc ús de la carn
vermella i d’aus en grans peces.
Vaig dir que tenia una cançó pensada per l’entrada d’avui.
Volia escriure a ritme de Mediterráneo, d’en Serrat, però té un punt de
melancòlica que farà que m’acabi decidint per aquesta[1], que és dilluns i una
empenta sempre ajuda.
Seré directa: la cuina no pot ser gran si es desentén de la salut. Encarar el
repte de crear en la cuina de forma orgànica, abraçant-la com un tot, sense
caure en l’esquizofrènia de separar l’aliment dels sentits de l’aliment com a
origen de salut o malaltia, és el camí cap a un no traïcionar la fi a través dels
mitjans.
Ja ho va dir el que és considerat el pare de la medecina moderna, Hipòcrates,
el segle Va.C. “Que l‟aliment sigui la teva millor medecina i que la teva millor
medecina sigui el teu aliment.”
La veritable revolució en aquest quart punt, tal com jo el veig, és la
paraula lleugera. Lleugera no entesa únicament des de l’òptica de contar
calories, sino lleugera perquè s’esforça a no fer pagar un preu massa alt al
nostre cos en nom d’una experiència agradable a curt termini. El preu a llarg
termini és caríssim.
Apostar per una cuina lleugera, per no donar més feina al cos de la que cal. De
la que ens calgui a nosaltres, que dependrà en bona mesura de l’estil de vida
que portem i de les nostres necessitats.
Si m’he de llevar a les 4 del matí per munyir vaques i després he de marxar
amb els jornalers a segar durant 7 dies… més em val entaular-me a les 6 a
plantar-me un esmorzar de forquilla (tot i que em consta que els nostres avis
havíen passat jornades d’aquestes amb una patata bullida a l’estómac).
Podríem anar molt enllà i encetar un debat sobre nutrició i dietètica i avui em
decantaré per fem el que vulguem i poguem amb el que tenim des d‟on som.
Prenent decisions conscients, i consistents per informades. I sempre, sempre,
des de l’esperit de disfrutar menjant. Si no és així, és probable que tant
l’esmorzar de forquilla com la patata bullida se’ns posin del revés.
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De la mateixa manera que en un joc l’important és participar però, no ens
enganyem, és més divertit guanyar; en el menjar, l’important és disfrutar del
menjar, però serà encara molt millor si hi sortim guanyant tots: ànim i salut.
Des d’un estat fisiològic, el cos i la Natura ens parlen constantment, estan
perfectament coordinats per l’un demanar i l’altre oferir els recursos nutritius per
a cada moment del dia, estat del cos, necessitats segons el nostre estil de vida
i època de l’any, amb un objectiu comú: una vida en salut.
A partir d’aquí, de nou, animo a parar atenció a aquest diàleg i a decidir en
conseqüència per caminar, passet a passet, cap a la salut i el joc.
I per davant de tot, us animo a capbussar-vos sense por en la dieta
mediterrània.
I no, això no va d’afegir tres cullerades d’oli d’oliva verge a cada plat per
defecte, tampoc va de piràmides i esquemes, sinó d’entaular-nos a la manera
mediterrània: amb una taula ben parada amb estovalles de roba i tovallons,
amb aigua, pa i vi (visquin les botes, els càntirs i els porrons, fets i pensats per
a ser passats de mà en mà! Per compartir!), amb bona companyia i amb
xerrameca i tertúlia (i xerinol·la! quina paraula més nostra!) de sobretaula.
Una mica més de peix i menys carn vermella, potser… (no tinc clar si el video
us inspira a menjar més peix o al contrari) els ous del número zero i no del tres,
si es pot… els refrescs i alcohols poquets, d’acord… però el que és segur és
que al capdavant de la llista d’ingredients més sans i genuïnament mediterranis
hi ha la sobretaula. Dignificar el temps del menjar, retrobar-nos nosaltres i els
altres i reconnectar amb una de les tradicions més nostres i alhora més sanes
de la nostra cultura.
Els xinesos diuen que cal mastegar quaranta vegades cada mossegada per
digerir com toca. Nosaltres el que havíem fet fins no fa massa és dinar
asseguts i sense tele.
I explicar batalletes, compartir la vida, mentre uns s’entretenen a fer
muntanyetes d’engrunes a un cantó de la taula amb el dors de la mà, i d’altres
remenen el sucre del carajillo.
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SPIDERMAN
Fa uns quants dilluns, després de l’emissió del programa Salvados del Jordi
Évole del diumenge a la nit, la xarxa treia fum encesa pel debat que va generar
el tema del programa: Qué comemos? (clicant el títol accedireu al vídeo del
programa sencer). La vedella i el cavall han estat portada de diaris i
informatius, i de newsletters d'Ikea. L’agricultura ecològica, les llavors i els
transgènics, els segells de qualitat, els procediments i organismes de control,
les grans corporacions i els petits productors artesans, la sostenibilitat en
l’alimentació… el debat és gran i intens.
Jo m’escapo pels marges i invoco l’Spiderman i una de les seves frases
mítiques, la frase, potser, que el diferencia i el vertebra, la que el fa ser qui és,
la que dóna origen a la seva llegenda: “Un gran poder comporta una gran
responsabilitat“. Veureu l’escena en què apareix la frase en aquesta vinyeta.
Brillant.
I dic que qui té un gran poder no són els grans organismes de control o les
grans corporacions alimentàries. Sino tu i jo.
Pel que fa a què mengem, i probablement en tota la resta, cada cop que
exerceixo el poder de decisió m’erigeixo en la persona que decideixo ser,
m’invoco en cadascuna de les eleccions (i em voto!), i creo i modifico el món en
què visc. En cada decisió hi ha les meves prioritats, els meus recursos, el meu
context, les meves responsabilitats, els meus objectius,… tot jo en joc, i té
efectes transformadors directes, indirectes, radicals i enormes.
I no parlo de prendre bones o males decisions, de fet no crec que existeixin les
bones o les males decisions. Poden existir les decisions que ens duen a assolir
els nostres objectius amb més o menys èxit, les decisions que ens condueixen
cap a llocs inesperats, les que prenem per activa o les que prenem perquè no
les prenem…
Quan vaig a comprar puc decidir informar-me o no informar-me, buscar, dubtar,
qüestionar, preguntar…
Puc decidir comprar un albercoc o un altre, decidir no només quina fruita
m'enduc jo, sinó quina sobrarà al venedor, i per tant, potser, ser petit motor de
viratges en la vida del seu negoci.
Si escullo com a professional de la restauració publicitar-me com El venedor de
la millor llebre del mercat, llavors puc decidir comprar la millor llebre. O puc
decidir comprar una menys millor llebre, fins i tot puc decidir comprar gat. I en
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aquest moment estic decidint la classe de professional que sóc… i,
definitivament, el meu futur com a professional i el de la meva empresa. Qui diu
llebre i gat diu vedella i cavall.
I, de fet, quan decideixo comprar en un establiment i no en un altre, estic
apostant per la supervivència d’una empresa, i no per la d’una altra.
Com a productor, puc decidir donar a la natura el temps necessari per donar
productes excel·lents, recol·lectar-los i vendre’ls. O puc decidir que no tinc
temps, i no recol·lectar productes excel·lents. Llavors estic decidint vendre una
altra cosa i no m’he d’oblidar de dir-la pel seu nom o estaré decidint no ser
honest.
Quan prenc decisions en relació al menjar, estic decidint sobre la meva salut i
la dels que depenen de mi.
Trobarem infinits exemples de petites i grans decisions, i això que ens centrem
en el menjar, però finalment i un cop a casa…
Si decideixo cada dia disfrutar d’alimentar-me en un món de bojos i, a més a
més, disfrutar activament fins i tot del joc d’escollir què faré per dinar, d’anar a
comprar, de triar i remenar, de preguntar, de provar, de cuinar… estic decidint
que a la vida no hi ha minuts o segons de primera i minuts i segons de segona
categoria: en tots ells puc disfrutar i desplegar-me, crear el món en el que
vivim, a base de decidir.
Tots som l’Spiderman.
A veure qui és el primer a dur les calcetes o els calçons per fora dels pantalons.
Tenim un gran poder, el món a les nostres mans, i la possibilitat i
responsabilitat no només de decidir sinó de disfrutar de decidir, de ser qui som i
d’exercir-ho.
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CUPCAKES, “REPOSTERIA CREATIVA” I LA PATATA
CALENTA…
Em salven les cometes…
Fa més de nou mesos que vaig estrenar la web i el blog, i des del primer dia
que tinc una entrada sobre cupcakes saltant a les mans com una patata
calenta. Fins ara he anat esquivant el bulto, però ara ja la cosa crema. Ha
arribat l’hora de dir-ho:
no faré tallers de cupcakes
ni de pastissos de fondant.
I, que consti en acta, no tinc res en contra dels cupcakes o la decoració de
pastissos amb fondant.
Però no pot ser que quan es digui “reposteria creativa” es pensi en això. Hem
de parar-ho abans que sigui massa tard, abans que puguem dir que vam viure
el canvi i no vam fer res per aturar-ho.
Noies. I si, dic noies, perquè segons diuen els estudis sociològics per cada 100
aficionades a la “reposteria creativa” hi ha un sol home (“pero destacan mucho
porque son muy concienzudos y apenas hablan“). En fi…
Noies. Jo ja en tinc la patata calenta. I m’explicaré.
He trigat el que a mi m’ha semblat molt de temps a manifestar-me. A la xarxa hi
ha articles més o menys cínics i més o menys incendiaris al respecte. I, tot i
que he de confessar que el tema m’encén i m’he fet bons farts de riure amb
alguns d’aquests articles, no tinc ganes d’ofendre ningú ni de cultivar cinisme, i
més aviat em sembla que aquesta és una enorme oportunitat per replantejarnos certes coses.
Em sembla genial que la pastisseria estigui de moda. M’agrada que la paraula
creativitat soni amb força per tot arreu. I és meravellós que cadascú disfruti de
dedicar temps a fer les activitats que més vulgui. Faltaria més.
Però el cupcake és a la pastisseria el que la Barbie és al jugar. I la creativitat en
el joc va molt més enllà de la Barbie, de la mateixa manera que la creativitat en
la reposteria va molt més enllà del cupcake.
En el fons, potser tot això és només una qüestió de lingüística, un problema
de sinècdoque, o de confondre el tot per una de les seves parts.
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La febre pels cupcakes va néixer a Estats Units i va ser importada a casa
nostra per sèries d’èxit com Sexo en Nueva York i Mujeres Desesperadas, tot i
que goteta a goteta la filtració venia de més àmbits: recordo haver vist
pastissos tipus cupcake al cinema a la pel·lícula Las Horas, per exemple. En
tots aquests casos, la safata de cupcakes, el davantal impol·lut i el pentinat
perfecte representen la quintaessència de complaure en clau femenina:
complaure el marit, complaure els fills, complaure les veïnes i les visites… i,
francament, la creativitat poc o res té a veure amb complaure, o noms com Van
Gogh o Pollock no serien a la història de l’art en lletres grosses.
Si de creativitat, dones i pastisseria es tracta, potser hauríem de citar més aviat
les germanes del convent de San Clemente a Toledo, que el segle XIII d.C.,
durant el setge àrab a la ciutat, se les van empescar per inventar una recepta
que pogués alimentar i donar forces a la població a partir dels dos únics
ingredients que tenien, les ametlles del pati del convent i el sucre, donant vida
al massapà.
A partir d’aquí, i més enllà de plantejar-nos si el model de mestresses de casa
desesperades és el model de feminitat que volem importar, l’estil d’alimentació
que representen els cupcakes i el fondant ens interessen?
Estem important la manera de fer pastisseria d’un país amb una taxa d’obesitat
infantil del 16% i un 60% d’adults amb sobrepès, dades que col·loquen l’excés
de pes dins els marges del que és una pandèmia, i que estan fent saltar totes
les alarmes sobre el tipus d’alimentació i l’estil de vida d’adults i nens. I aquest
any Espanya ha estat notícia dues vegades per igualar i superar aquest terrible
16%. No cal ser alarmistes, i és evident que no culparem
els cupcakes d’aquestes dades. Però el que està clar és que ells, i el model
d’alimentació que representen, no són part de la solució ni del camí cap a la
solució.
Podem aprendre moltes coses de la reposteria americana, però no podem
aprendre’n els percentatges de greix, sucre i additius i fer-ne la nostra
normalitat. No confonguem més dolç amb més bo, i no oblidem que el color
blau no existeix en el món natural comestible…
Per altra banda, pot ser que estiguem encara ara i aquí imbuïts de l’esperit
de Bienvenido Míster Marshall? Perquè aquí, per a posar-nos garrins i disfrutar
de l’excés tenim les coques de llardons i les figuretes d’artesania en massapà
de tota la vida! Per citar-ne només un parell d’exemples.
Ja vam comprar la felicitat amb etiqueta vermella i envàs de 33 centilitres. I ara
ens costa penes i treballs reconduir-nos a la certesa que l’aigua sempre ha
estat més bona, més bonica i més barata.
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Però algunes coses grosses ens hem de plantejar els pastissers i les
pastisseries, gràcies als cupcakes i al fondant, quan no hem estat capaços
d’entusisasmar i contagiar de passió la nostra gent pels nostres productes i les
nostres tradicions. No pot ser que de fora vinguin i de casa ens treguin amb
tanta facilitat. Que tenim una casa immensament rica.
Francament, pel que fa a mi, encara avui ha d’arribar d’Amèrica un aliment que
sacsegi amb més força i persistència el nostre univers creatiu gastronòmic que
la patata. I visca la patata!
I després de tot, em reitero: no tinc res en contra dels cupcakes. Estic
convençuda que tot això acabarà resultant ser tan sols un simple malentès
lingüístic. De petita vaig disfrutar jugant amb Barbies i ara de tant en tant
disfruto d’engaltar-me uns Donettes. És més: hi ha gent que fa veritables
meravelles visuals en format cupcake.
Però les paraules “reposteria creativa” no poden ser monopoli del fondant ni de
la buttercream. No podem tancar-nos en un corralet tan petit. Aquest no pot ser
el nou paradigma de la pastisseria. O estarem anant enrera, i ens hi haurem de
posar seriosos.
Algú ho havia de dir.
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PURESA
5# Encara que es modifiquin les característiques dels productes (temperatura,
textura, forma…), l’objectiu és preservar sempre la puresa del seu sabor
original, excepte en els processos en els que hi hagi una cocció llarga o es
busquin els matisos resultants de reaccions com les de Maillard.
KISS, o Keep It Simple Stupid
Aquest punt és, en essència, i per mi, el de deixar de fer quan intervenir
signifiqui, en lloc de millorar o ajudar, interferir. És així de senzill. Un cant a la
humiltat, a l’atenció i a despertar la sensibilitat.
El missatge és clar: para't, observa, i meravella't. A partir d'aquí decideix. Fes
allò que sigui necessari fer. El que no és necessari embruta, enterboleix, el
resultat final.
Si us interessa aprendre una mica més sobre la reacció de Maillard, podeu
clicar aquest enllaç, un treball publicat com a lliçó d‟estar per casa i que m’ha
semblat molt interessant. És escrit en català de manera molt entenedora i
alhora amb molta profunditat per Claudi Mans i Teixidó, del Departament
d’Enginyeria Química de la Universitat de Barcelona.
Pel que fa al raïm, el raig d’aigua, la cuina i la sensibilitat, us regalo un fragment
bellíssim de Khalil Gibrán:
¡Ojalá pudiérais vivir de la fragancia de la tierra y, como plantas en el aire, ser
alimentados por la luz!
Pero, ya que debéis matar para comer y robar al recién nacido la leche de su
madre para saciar vuestra sed, haced de ello un acto de adoración. Y haced
que vuestra mesa sea un altar en el que lo puro y lo inocente, el mar y la
pradera, sean sacrificados a aquello que es más puro y aún inocente en el
hombre.
Cuando matéis un animal, decidle en vuestro corazón: “El mismo poder que te
sacrifica, me sacrifica también; yo seré también destruido.
La misma ley que te entrega en mis manos me entregará a mí en manos más
poderosas. Tu sangre y mi sangre no son otra cosa que la savia que alimenta
el árbol del cielo.”
Y, cuando mordáis una manzana, decidle en vuestro corazón: “Tus semillas
vivirán en mi cuerpo. Y las semillas de tu mañana florecerán en mi corazón. Y
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tu fragancia será mi aliento. Y gozaremos juntos de las estaciones de la
eternidad.” Y, en el otoño, cuando reunáis las uvas de vuestras parras para el
lagar, decid en vuestro corazón: “Yo soy también una parra y mi fruto será
pisoteado en el lagar. Y como vino nuevo será guardado en vasos eternos.” Y,
en el invierno, cuando sorbáis el vino, que haya en vuestro corazón un canto
para cada copa. Y que haya en ese canto un recuerdo para los días otoñales y
para la parra y para el lagar.
A vegades em sembla que en la cuina, com en la paraula, com en tot, és tant
el com com el què.
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MANIFEST INTERNACIONAL DE L’AMOR D’ÀVIA
#6 Les tècniques de cocció, tant clàssiques com modernes, són un patrimoni
que el cuiner ha de saber aprofitar al màxim.
Us vull presentar un treball del fotògraf italià Gabriele Galimberti que podríem
anomenar Manifest internacional de l‟amor d‟àvia.
Tots tenim o hem tingut àvies i, si bé totes tenen particularitats i rareses que les
fan especials i úniques, m’arriscaria a dir que també totes tenen una cosa en
comú: la constant preocupació perquè els seus néts estiguin ben alimentats.
L’amor d’àvia està, amb una intensitat que em costa d’explicar, íntimament
entreteixit amb la cuina, formant una única manteta. No es pot destriar l’un de
l’altre, de la mateixa manera que no podríem destriar el cotó del polièster en
uns mitjons.
L’àvia de Gabriele Galimberti va ser, sense saber-ho, la que va inspirar el
projecte fotogràfic que va dur el seu nét a fotografiar àvies cuineres d’arreu del
món: abans que ell marxés embarcat en un dels seus projectes, i preocupada
com no podia ser d’altra manera perquè el seu nét estigués ben alimentat
durant la travessia, li va cuinar la seva ancestral i infal·lible recepta de raviolis.
El fotògraf, tocat per la preocupació de la seva àvia, li va dir alguna cosa
semblant a: “tranquil·la àvia, arreu del món hi ha altres àvies que cuinen pels
seus néts i que són excel·lents cuineres. Allà on vagi les trobaré, els demanaré
que cuinin per a mi, els faré fotografies i te les enviaré. D‟aquesta manera no
t‟hauràs de preocupar per mi ni perquè mengi bé.”
El resultat d’aquesta promesa és el seu treball Delicatessen with Love, format
per fotografies d’àvies de 58 països diferents abans i després de cuinar el seu
plat estrella. Les seves imatges irradien l’amor i la cura posades en la cuina.
Podeu consultar el seu treball complet a la seva pàgina web.
Feu un cop d'ull a les fotografies, i al final ens caldran només un parell de
paràgrafs per explicar què hi veig en el sisè punt de la sèrie que tingui a veure
amb la cuina de les àvies, si és que no us ho ensumeu…
Dèiem que les tècniques de cocció, tant clàssiques com modernes, són un
patrimoni que el cuiner ha de saber aprofitar al màxim.
El que avui és clàssic en algun moment va ser revolucionari.
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El que avui ens resulta nou, modern, en algun moment quedarà relegat a
patrimoni històric i deixarà pas a modes i maneres que avui desconeixem.
El cuiner, ancorat en l’ara, ha d’imbuïr-se de l’esperit present i aprofitar els
recursos que avui tenim per elaborar el producte de la millor manera possible.
No fent-se esclau de la tècnica, quan aquesta se’ns escapa, sino creixent com
a professional potser a base d’errors, i utilitzant la tècnica per tocar l’estómac, i
travessar el cor, que és a mig camí.
Les àvies cuinen amb el cor. L’error només és possible en la ment. La veritable
maestria emergeix i inspira les mans quan la ment calla perquè la intuïció ha
despertat i s’ha fet tan gran que ha incorporat el saber que abans se’ns
escapava.
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CUINA, TECNOLOGIA I LEONARDO DA VINCI
#7 Com ha succeït al llarg de la història en la majoria dels camps de l’evolució
humana, les noves tecnologies són un suport pel progrés de la cuina.
Des que vam decidir utilitzar pedres esmolades per esquarterar animals,
separar-ne la carn dels ossos o trencar-los per a poder-ne aconseguir el moll,
fins la generalització de l’ús dels sifons o el nitrogen líquid, passant per
personatges com l’intrèpid enginyer Percy Spencer que el 1946, investigant
amb radars militars, va descobrir que la xocolata que duia a la butxaca se li
fonia a cada intent i va inventar el microones per accident… no podem deslligar
els avenços tecnològics de la cuina.
Avancem sempre tots alhora. I la història dels avenços és una història
de casualitats.
Dit això… i mentre navegava amb la intenció de documentar-me per escriure
aquesta entrada, em vaig adonar que si el tema anava per aquí, tenia tota la
pinta d’anar a parar a una entrada espessa. Jo no sóc una gran estudiosa de la
tecnologia, i no podia ser. Així que vaig seguir rebuscant, fins que vaig topar
amb això… “Notas de cocina de Leonardo da Vinci. La afición desconocida de
un genio”.
Resulta que un dels genis més grans de la història de la humanitat, la nostra,
va ser també un gran amant de la cuina. A Leonardo da Vinci li sobraven els
talents i la inspiració, i no tan sols va investigar i escriure sobre gastronomia,
sino que el seu esperit emprenedor el va dur fins i tot a obrir una taverna a
Florència a mitges amb el seu col·lega Sandro Boticelli. Negoci que van acabar
tancant per falta de clientela.
Així doncs, resulta que parlem de cuina i tecnologia, i em topo amb tot un
seguit de documents que diuen que Leonardo da Vinci va ser ni més ni menys
que l’inventor de la tercera punta de la forquilla.
Al llibre hi ha tot un recull de les seves invencions i teories pel que fa a la
gastronomia, i es mencionen algunes de les normes que ell considerava
pertinents respectar a l’hora de comportar-se a la taula. Algunes d’elles són
perles impagables de l’alçada de:


Cap convidat ha d’asseure’s sobre la taula, ni d’esquena a la taula, ni
sobre la falda de qualsevol altre convidat.



No asseure’s sota la taula en cap moment.
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No posar el cap sobre el plat.



No prendre menjar del plat del seu veí de taula tret que tingui el seu
coneixement.



No posar trossos del seu propi menjar, o a mitjà mastegar sobre el plat
dels seus veïns.



No ha d’esbandir el ganivet en les vestidures del seu veí de taula.



No utilitzar el seu ganivet per fer dibuixos sobre la taula.



No agafar menjar de la taula i guardar-la en la seva bossa per menjar-la
més tard.



No ha de netejar la seva armadura en la taula.



No ha d’escopir.



No ha de pessigar ni copejar al seu veí de taula.



No ha de fer sorolls o bufits.



No ha de posar els ulls en blanc o posar cares horribles.



No ha de posar el dit en el nas o en l’orella.



No ha de cantar, ni vociferar.



No ha de conspirar en la taula.



No ha de fer insinuacions impúdiques als patges ni jugar amb els seus
cossos.



No ha calar foc al seu company.



No ha de colpejar als servents tret que sigui en defensa pròpia.



Si ha de vomitar, ha d’abandonar la taula.

Estarem d'acord que no tenen desperdici. Però… (avui hi ha un però) tot és
mentida.
Vaig seguir buscant fins a topar amb una de les autoritats més respectades
d’aquest país pel que fa a gastronomia, José Carlos Capel, que curiosament és
també qui va dirigir l’edició d’aquest llibre a Espanya. Tal com explica en aquest
article, el citat llibre sobre les peripècies de Leonardo da Vinci a la cuina és
pura fantasia. Pel que sembla, l’edició espanyola incloïa un pròleg on s’aclaria
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que el contingut del llibre era de caire humorístic, sense rellevància històrica,
un pur divertimento, vaja. I pel que sembla, també, en aquest país no som
massa aficionats a llegir pròlegs… Més de 75.000 unitats venudes, i a la xarxa
el llibre es cita i comenta com si fos un document històric.
És curiós el que el tema de la cuina i els avenços tecnològics dóna de si… i és
curiós com al final resulta que la conclusió, en potser tots els casos, podria ser
que la intenció i l’atenció de qui utilitza aquesta tecnologia és el que determina
si aquesta serà útil. Útil per progressar, o útil per fer un nyap.
Els nous productes i les noves eines per cuinar ens poden portar endavant per
treballar amb més precisió, per a fer més i/o millor, creuant llindars de
temperatures, formes i colors que abans eren impensables, o ens poden dur a
perdre’ns en sensesentits o plats més o menys intencionadament
deshonestos…
Que les noves tecnologies són un suport pel progrés de la cuina és gairebé
redundant. És obvi que sí. Tot el que sigui tenir millors eines, materials i
maneres és un avenç per tots. Quan la mà està guiada per la intenció creativa,
tota ajuda per arribar a un final espectacular és benvinguda.
Ara, sense la mà i la intenció, la tecnologia no serveix per a res. O per a res
més que per amagar i emmascarar aquest res.
Les innovacions són portes obertes a noves opcions, no a obligacions, i cal
saber escollir la tècnica adequada a cada moment, més nova o menys nova,
que al cap i a la fi la pizza és gran cuita en forn de llenya. No m’interessen les
que tenen gust com si fossin cuites en forn de llenya.

P.D.: Pel que fa al debat sobre si les forquilles han de tenir tres o quatre
puntes, us deixo amb aquesta perla de l’eminent Sheldon Cooper, un petit
video explicatiu de 24 segons que ho aclareix del tot.
P.D.2: L’anècdota emprenedora de Boticelli i Da Vinci obrint una taverna a
Florència és certa.
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ALGUNES PISTES PER DESCOBRIR GELATS
ARTESANS
Heus aquí una entrada utilitària per empunyar davant d'una onada de calor, un
recull de pistes que us poden ajudar a descobrir vertaders gelats artesans.
Pedres precioses al desert. Si pareu atenció i persevereu a buscar-los, el viatge
valdrà l’esforç.
Com a petit preludi, separaré els gelats com a genèric en dues categories:
el gelat de fruita i el gelat cremós.
El gelat de fruita, des del punt de vista més purista, està compost per
únicament tres ingredients: aigua, sucre i fruita fresca de temporada. Simple. El
gelat cremós parteix d’una base de crema anglesa, d’una mescla de llet i nata
o, sent menys puristes, del que anomenem base blanca, un combinat amb
precisió d’equilibrista de llet i/o aigua, llet en pols, sucre invertit, glucosa,
sacarosa i estabilitzants. Si bé hi ha altres combinacions d’ingredients per a fer
una base blanca estable, aquesta ens dóna una idea de què signifiquen
aquestes dues paraules.
Pel que fa a l’elaboració, la mecànica del gelat és en el fons senzilla: ajudantnos del sucre, que afegit a la nata en rebaixa el punt de congelació,
acompanyem la mescla de la nata amb el sabor que ens interessi a congelar-se
sense deixar de moure-la. D’aquesta manera, l’aigua de la barreja anirà
cristal·litzant mentre les bombolles d’aire s’hi van infiltrant, quedant-hi tancades
i impermeabilitzades pel greix.
Sense el moviment, la barreja quedaria sedimentada i separada (aigua/greix), i
dura com un bloc de gel. Gràcies al moviment, aconseguim que els cristalls de
la congelació siguin ben petits, imperceptibles si tot va bé, i que el greix i el
sabor es distribueixin homogèniament i donin cos i caràcter al resultat.
És molt senzill, i sabent això, les pistes són molt intuïtives…
Com descobrir un gelat artesà i bo de debò:


Un gelat artesà és un gelat que es desfà amb la calor. Evident, oi?
Desconfieu dels gelats culminats per muntanyes i fil·ligranes que
sobresurten durant hores del mostrador refrigerat.



Si un grapat de maduixes fresques ténen un sabor, la mateixa
quantitat de gelat de maduixa no pot tenir més sabor a maduixa que
tindria un grapat del mateix tamany. Menys encara si parlem d’un
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gelat cremós, on el gust de la fruita queda més o menys dissolt en el
gust dels làctics.


Els gelats no fan olor. Proveu-ho vosaltres mateixos: obriu el
congelador de casa i, salvant les distàncies, oloreu… podem notar la
humitat, i alguna olor una mica impertinent si hi ha signes que
aquesta humitat ha donat una mica de vida… però el que estarem
notant segurament prové de les juntes de la porta o de racons on la
temperatura és més alta que la de congelació i s’hi troben l’aigua,
l’aire i el menjar.



Un bon gelat artesà tindrà, en el cas dels cremosos, una coloració
tènue resultant de mesclar els ingredients amb una base que és
blanquinosa. Un gelat cremós de xocolata no pot tenir un color més
fosc que la xocolata en si. En el cas dels gelats de fruita, el color de
la fruita quedarà rebaixat per l’aigua i el sucre.



Pel que fa a la textura, no hauríem de trobar-hi cristalls de gel,
símptoma de canvis de temperatura que han fet que per uns
moments més o menys llargs, part de l’aigua del gelat es separés de
la resta d’ingredients per tornar a cristal·litzar més tard pel seu
compte. El gelat ha de ser cremós, però no untuós, menys encara
deixar-nos sensació de mantecositat o com de cera al paladar.
Estarem davant d’un gelat amb massa quantitat de greix, i de mala
qualitat, i probablement davant d’una base blanca en la que s’ha
substituït la llet i la nata per sèrums lactis, concentrats, midons i
greixos derivats vegetals, que aguanten més ferms les inclemències
d’una conservació irregular i que són més barats.



Un gelat ha de tenir cos a la boca… però no donar la sensació de
ser mastegable.

Si som puristes puristes, els mestres geladers artesans elaboren els seus
productes amb ingredients frescos, tots ells, i obtenen una quantitat de gelat
destinada a ser consumida el mateix dia. El gelatto italià original i encara molt
present a Itàlia està en aquesta línia.
Un passet més enllà d’aquest purisme ens permet comptar amb la utilització
d’una base blanca, que facilita la conservació d’aquest gelat, on la resta
d’ingredients són frescos i naturals. Gràcies a això, alguns geladers han pogut
créixer, traslladar la fabricació del gelat a un centre de producció i distribuir-lo a
les botigues en bones condicions. Les bases blanques i la seva proporció
d’additius estan legislades de manera molt precisa perquè un gelat fet amb
base blanca tingui les característiques dels punts de la llista anterior i pugui, per
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tant, seguir dient-se artesà. Estem un passet lluny del purisme, i un passet a
prop de produïr en més quantitat.
Ara… comprar una base blanca a base de greix hidrogenat en pols,
estabilitzants, emulsionants, proteïnes làctiques i carbohidrats de qualsevol
tipus, comprar pasta saboritzant i colorant i fer la mescla en una geladora, no
és fer gelats artesans. És vendre gelat a granel, si, però no és artesà, és
industrial (i industrial malentès).
Si us plau, desconfieu de les parades de Gelat Artesà que ofereixen gelat de
color blau elèctric amb olor de xiclet i sabor Pitufo.
I busqueu aquells gelats artesans de debò, que els disfrutareu!, gelats de
vaïnilla amb puntets negres i amb la plenitud cremosa del rovell d’ou. Gelats de
fruita seca (caríssims en la seva elaboració, n’hi ha pocs que els facin artesans
de debò) que són un acte de fe del comerciant i artesà que els ofereix, un luxe.
O gelats de fruita-fruita: fruita fresca, aigua i sucre si cal.
Molt feliç estiu. Busqueu geladeries fabuloses i aquest serà un estiu gloriós.

Maria Nicolau – Margarides i albercocs

47

EL SAVI ÉS AQUELL QUE ES SORPRÈN DE TOT
#9 La informació que dóna un plat es disfruta a través dels sentits; també es
disfruta i racionalitza amb la reflexió.
Aquesta entrada és molt especial.
Ho seria si no us avisés que és especial? (¿Habrías roto el jarrón si no te
hubiera avisado?)
És una entrada que comprèn moltes coses i, alhora, una entrada molt simple
que vol parlar d’una de sola. Us heu preguntat mai com és que sabem que un
plat està acabat?
Per respondre la pregunta utilitzaré un símil: com sabem que acaba una obra
musical?
Sembla una pregunta absurda, però si hi parem atenció… quan escoltem una
cançó sabem, encara que el so s’aturi i s’esdevingui el silenci, si ha acabat o si
encara queda música per sonar. Notem quan s’ha encallat el reproductor, quan
ha fallat la connexió, o quan hem apagat el lector abans d’hora, i ens quedem a
l’expectativa uns instants desitjant que el fil es reprengui. Però en canvi, quan
és l'obra la que es menja l’últim compàs i el so s’atura, no esperem que soni res
més: sabem que s’ha acabat.
En sí mateix, això no té més importància. La importància la té el fet que, en
general, la primera vegada que sentim una obra musical aquesta ens ve de
nou, no sabem com serà. No sabem què ens vol dir el compositor, no tenim
una expectativa prèvia de fins on arribarà i on ens durà; i tot i així sabem quan
ha acabat o quan, simplement, ha deixat de sonar. Reconeixem el final;
reconeixem l’obra completa. En reconeixem la completitud, o la plenitud de
l’espai i el temps que ocupa, i no li demanem res més. El silenci és la
conseqüència necessària a l’emissió d’un missatge complet.
Si un dia ens preguntéssim “per què acaba aquesta obra musical?” podríem
posar la ment a treballar, anar a l'escola de música com quan érem petits si cal,
per submergir-nos en les notes i els silencis i descobrir relacions, missatges,
pistes d’on venia la informació que ens ha fet reconèixer el final, i no només el
final, sino reconèixer la successió de notes com a una successió fluïda i
necessària. La única possible generadora de sentit.
Les mateixes notes, els mateixos elements, els mateixos timbres… organitzats
d’una altra manera podrien no solament donar com a resultat una obra
completament diferent, sino passar a no tenir cap mena de sentit. I a vegades
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podria ser simplement per sobrar-nos una única i petita nota. Com un petit
engranatge d’un rellotge.
Podem intuïr de forma senzilla que si sumem una certa quantitat de fas, una
de sols i una de dos de forma aleatòria no ens en resultarà la Novena
Simfonia de Beethoven; si barregem uns the, uns thy i uns Capuletto no
obtindrem Romeu i Julieta de Shakespeare o si llencem a l’aire les peces d’un
avió podem esperar que quan caiguin fruit de l„atzar no s’hauran organitzat com
un Boeing 747 funcional… potser de la mateixa manera que si sumem formatge
Parmesà, anxoves, enciam romà i pollastre a l’atzar, no tindrem una Amanida
Cèsar.
Un resultat rodó, complet, un resultat inflamat de sentit, és un ens on el tot és
més gran que la suma de les seves parts i batega per si sol (i alhora gràcies a
les peces), i on el com estan sumades incideix directament en el resultat final i
el fa necessari. De la mateixa manera que el resultat que volem obtenir quan hi
ha intenció farà necessària una forma precisa d’organitzar-ne les peces. I
aquest no és un procés d’anada ni de tornada, és un procés de simultaneïtat en
totes direccions. Un procés que no ve de la ment, però en el qual la ment ens
permet fer una ullada. Un procés orgànic i increïble semblant a la obertura
d’una flor.
On el compositor, l’escriptor, el rellotger, el cuiner… són instruments de la
inspiració per manifestar-se.
La ment és una eina poderosa. Com l’olfacte, el gust, el tacte, la oïda i la vista.
Ara l’entenc com a un sentit més, potser un metasentit, perquè incorpora l’ús
dels altres cinc. Una eina que obre les portes d’un viatge d’anada i tornada a
treure l’entrellat, un entrellat potser dels possibles, un entrellat sempre limitat i
més petit que la obra total, a entendre una mica perquè i com s’organitza una
obra musical, una obra literària o una obra gastronòmica.
La clau és que aquest viatge de la ment és només un passeig recreatiu. Un
exercici que proporciona un plaer increïble de descoberta, de meravellar-se per
la complexitat, de gaudir de revelar alguns secrets que abans eren amagats,
potser de respondre alguns perquès que fan que a la superfície l’obra sigui com
és i ens provoqui el que ens provoca, per retornar al punt de partida extasiats i
desconcertats. Havent après, segur, i sabent que després d’haver fet i disfrutat
aquest viatge tornem a l’inici encara més ingenus que abans de fer-lo, perquè
realment, l’intent de desxifrar i comprendre la complexitat d’una obra plena de
sentit és semblant a l’intent de retenir entre les mans l’aigua que corre d’un riu.
L’amanida és cuinada per a ser menjada. Amb la ment podem aconseguir
desxifrar alguns enigmes de l’amanida. L’important és menjar-se l’amanida.
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Dèia T.S.Elliot a Cuatro estaciones: Little Gidding que…
"Nunca cesaremos de buscar y, sin embargo, la meta de todas nuestras
búsquedas será retornar al punto de partida y conocer ese lugar por primera
vez."
Aquest novè punt, que inclou la paraula també, em diu de forma clara i senzilla
que la cuina es disfruta amb els cinc sentits clàssics, i que també és un àmbit
en què es pot aspirar a navegar a la recerca de patrons, relacions, sinergies,
paradoxes…
Potser ara sentirem més clara la campaneta que fa tilín quan tastem un plat
rodó. I potser donarem un pèl més de crèdit a la inseguretat que a vegades ens
agafa quan no sabem si un plat ens ha agradat o no, quan alguna cosa no va a
l’hora. Tot i no tenir ni idea de quina era la intenció del cuiner a l’altra banda del
mur. Tot i no saber-ho, el missatge arriba sempre amb una claredat que no
deixa espai al dubte. Tant quan és un missatge clavat, nítid, diàfan, quirúrgic,
com quan titubeja o naufraga. A la cuina com en la música, el silenci és la
conseqüència necessària a l’emissió d’un missatge complet.

Maria Nicolau – Margarides i albercocs

50

ELS SENTITS I EL SENTIT: LA INSPIRACIÓ
#10 Els estímuls dels sentits no només són gustatius: es pot jugar igualment
amb el tacte (contrasts de temperatures i textures), l’olfacte, la vista (colors,
formes, engany visual, etc.), de manera que els sentits es converteixen en un
dels principals punts de referència a l’hora de crear.
És curiós el que va passar a un dels tallers de pastisseria que vam fer.
El taller es dèia Pastissos de Superherois i estava destinat a adults i a nens
alhora. Al pròleg del taller hi havia una petita proposta d’inspiració pel que fa a
Batman i al Capità Amèrica, però abans de començar vaig llançar una pregunta
als participants del curs, a tots, des dels 3 fins als 60 anys: “Si us inspiréssiu en
el Capità Amèrica per fer un pastís… com seria?” i la resposta, gairebé
unànime, va ser: un pastís rodó amb forma d‟escut de color blau, vermell i
blanc!
És curiós, perquè resulta que per inspirar-nos de cara a crear un
pastís, eminentment destinat a ser disfrutat pel sentit del gust, van tendir tots a
tenir en compte només l’aspecte visual. Un pastís del Capità Amèrica ha de
tenir forma i color de Capità Amèrica?
Després de la primera pregunta, vaig obrir la veda a d’altres com: “i… quin gust
té el Capità Amèrica?, de què fa olor? és calentó o gelat? cruixent o tovet?…”
Vam riure tots, els adults amb els dobles sentits i els petits amb cares de
sorpresa d’“això no m‟ho esperava”. El mateix va passar amb Batman, a qui
d’entrada havien assignat un pastís amb forma de silueta de ratpenat. I el debat
que es va generar a continuació va començar a ser realment interessant.
El que converteix a Batman en Batman és només aquesta silueta? És només la
seva forma? És només el seu color? És això el que el fa ser qui és? És aquesta
la seva essència, allò sense el qual deixaria de ser qui és?
Realment poden ser els sentits el nostre punt de referència a l’hora de crear?
Si anem a l’arrel, a l’origen de la paraula inspiració (del llatí compost in– “cap
endins” i spirare, “respirar”), ens trobem amb un viatge cap a l’interior. Els
sentits, en canvi, ens donen informació de tot allò que és fora de nosaltres. Els
sentits són el que ve després de la inspiració, un cop ens hem abstret de la
creació, el que ens ajuda a llegir i interpretar allò creat i que ja és fora de
nosaltres, però la inspiració no ve de fora, sinó que tal com ens suggereix
l’etimologia de la paraula, ve de dins, com un alè, que ens prenya i ens mou
a parir un ens nou. Amb independència dels sentits.
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Els sentits ens ajuden a conèixer Batman, un Batman que ja és fora de
nosaltres. El sentir de Batman, el seu batec, allò que el vertebra i el fa ser qui
és, ens marcarà el camí a crear inspirats per ell. La nostra pròpia i particular
manera de sentir què és i qui és Batman. És el sentir el que marca el camí a
crear un Batman que pugui ser, després, percebut pels sentits, de manera que
l'obra creada sigui una sorpresa fins i tot pel mateix creador.
La tècnica ens ajudarà a codificar el sentir de tal manera que pugui ser
llegit/descodificat pels sentits.
Per mi, en aquest cas, Batman és un personatge fosc, difícil, profund i amarg.
És un personatge adult, poc dolç, solitari i eminentment humà. El seus
superpoders són tan terrenals com la intel·ligència, els amics i els diners. I no
és res sense els seus alter egos. Batman només és Batman de nit i contra algú.
El Batman que jo veig sempre ha estat unes postres de xocolata amarga, negra
com la nit; regalèssia, elèctrica i de sabor blavós com el cel de Gotham; i un
tercer element que variaria en funció de la nèmesi que entrés en escena: el
Joker (llima verda, gerds i petazetas?), el Pingüí, Enigma, Bane...
En una conversa amb un bon amic amant dels còmics, jo vèia el Capità
Amèrica no com unes postres sinó com un berenar: uns típics, tòpics, blancs i
esponjosos blueberry muffins: més americans impossibles, blancs, blaus i
vermells!, aptes pel públic infantil, clars, sense esquerdes ni complicacions de
cap tipus, previsibles i francs. Mentre ell em mirava amb cara atònita de: com
és possible que no vegis el Capità Amèrica com un American Pie de pasta
brisa i poma caramel·litzada.
Per cadascú de nosaltres la visió d'aquest sentir personal i particular codificada
en unes postres o un pastís resultava òbvia. Aquesta conversa ens va donar
una pista: si la resposta és genuïnament teva a tu t'ha de ser òbvia.
Només partint d'aquesta premissa podem fer un taller mínimament interessant,
una taller de creació i no de còpia, en què ningú s’equivoca perquè no hi ha
unes línies que delimitin una forma adequada. Seria absurd (carent de sentit).
Un taller de perfeccionament tècnic sí que podria basar-se en la pràctica i
repetició per tal de fer muscle a la vista i a les mans, per afinar i integrar modes
i maneres concretes i precises de cara a obtenir un resultat que hem escollit i
que esperem aconseguir. Un resultat preconegut. Però això no és crear ni
inspirar. Això és tècnica. És el com codificar. La creació és abans. Entre
la visió (a dins) i la visió (a fora).
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Des d'aquí, tots i cadascún de nosaltres té un univers diferent a mostrar.
Davant de cada proposta, una visió diferent i única.
Només tu saps què t'inspiren Batman o el Capità Amèrica.
Si Picasso s’hagués parat a analitzar amb els sentits algunes de les seves
creacions més famoses, si s'hagués parat a mesurar amb la vista si el que fèia
era correcte (que correcte sempre és en relació de les normes imperants, no hi
pot haver llibertat en la correció), les coneixeríem ara?
Per sort per a nosaltres, arribat a cert punt de la seva carrera només es va
deixar guiar pel sentir. Per la innocència sense judici. Es va convertir en un
nen.
Som-hi?
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EXPLOSIÓ!
#11 La recerca tècnico-conceptual és el vèrtex de la piràmide creativa.
Aquesta entrada m’ha portat per la jungla fins deixar-me esgarrinxada i
cansada.
Aquest punt de la Síntesi d’El Bulli és un dels que han estat més citats en
entrevistes i articles. Apareix constantment: vénen, parlen o escriuen, la citen, i
se’n van. He buscat i rebuscat el que a mi m’ha semblat moltíssim. I no he
trobat ningú que l’expliqui, que la desenvolupi, que vagi més enllà de la frase. I
és que no l’entenc.
He fullejat enciclopèdies, blocs, articles, atles de trigonometria i de
gastronomia, m’he embolicat fent i desfent sobre les piràmides i els vèrtexs,
buscant la inspiració i algun gastrònom de carrera amb un discurs al respecte. I
al final m’he rendit, he deixat de buscar, he tancat els llibres i he destruït la
piràmide. La recerca (la búsqueda, en l’original castellà) tècnico-conceptual és
el vèrtex de la piràmide creativa diu. Doncs:
No trobo perquè busco, trobo perquè hi és.
Buscar i trobar no tenen res a veure l’un amb l’altre. O puc passar-me la vida
buscant quelcom que tinc ben definit al cap quan tanco els ulls. I no trobar-ho:
perquè no existeix, perquè no hi és. I si trobo el que busco… no serà nou: com
a mínim jo ja ho coneixia. La relació entre buscar i crear pot ser moltes coses,
però no és causal.
Si el que trobo no em sorprèn, és que no és nou. I si em sorprèn és que no
m’ho esperava, i per tant no podia estar-ho buscant. Les meravelles de la
creativitat es conjuren fora de les expectatives. Quan no busco o, en tot cas i
per ser precisos, quan no busco allò que trobaré. De nou: no trobo perquè
busco, trobo perquè hi és.
I, la reflexió prèvia en ment, alhora em sorprèn que en diguem casualitat de fets
com el descobriment de la pennicil·lina. És un exemple fàcil, que qui més qui
menys a tots ens pot sonar, fins i tot les galetes amb trossets de xocolata o els
gelats són descobriments fruit de la casualitat. La gran majoria de grans i petits
descobriments brillants s’han donat per aquesta casualitat, fora dels marges
previstos de l’estudi.
I el que han requerit és d’algú que hi parés atenció, que els observés i estudiés,
d’algú que potser gràcies a haver passat anys buscant en aquell àmbit del
coneixement ara té les eines i els codis necessaris per desxifrar això que s’ha
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esdevingut i que no és el que es buscava, i els cedís el temps, l’esforç i l’espai
de mostrar-se com el que eren: grans moments de la història.
Trobo perquè hi és. I perquè hi sóc, i estic disposat a parar-hi atenció.
Ho mantinc: la creativitat és el que passa fora dels marges. El que passa a la
nostra visió perifèrica, o mentre estem concentrats en alguna altra cosa. I no és
casualitat cap d’aquests descobriments. Perquè no és casual que el Doctor
Flemming decidís parar atenció a l’inesperat. És 100% el seu mèrit i el de la
seva curiositat científica: és gràcies a la saviesa del que és capaç de deixar-se
sorprendre, de no precipitar-se a jutjar i desestimar el que passa des de
l’expectativa (des de la disjuntiva del correcte o incorrecte), és gràcies a la
humiltat de reconèixer que si ens limitem a voler descobrir allò que ara per ara
ens creiem capaços d’entendre, estaríem considerant la realitat a descobrir tan
pobra com la nostra visió i perspectiva individual necessàriament parcial,
particular i esbiaixada per l'experiència prèvia i l'expectativa. I no: el món ens
supera, sempre.
Algú altre hauria llençat la placa de petri a les escombraries i hagués qualificat
l’experiment com a fallit, com a un error, perquè no concordava amb les
expectatives que se’n tenia. I la grandesa està en parar atenció, deixar-se
sorprendre, eliminar expectatives i conceptes com correcte i incorrecte i
acceptar que la vida es mostra en el seu total esplendor sempre, i que
generalment no ens enterem de la misa la mitad.
La piràmide creativa no és una piràmide, perquè el recinte de la creativitat no
és tancat entre quatre plans triangulars (ni cinc ni més). Tampoc té vèrtexs,
perquè no té línies ni límits, ni principis ni finals. Ni es recolza sobre cap de les
seves cares ni enlloc. La única solució, l’únic camí possible per donar sentit a la
piràmide és fer explotar la piràmide. Esclatar-la, destruïr-la, destrossar-la,
devastar-la! I viure la salvatjada de la incertesa i l’aventura constant.
A vegades em sembla que n’hi diem casualitat per treure’ns de sobre la
sensació, que a la ment li és molt desagradable, que si el món s’hagués de
plegar i ajustar a les meves expectatives o al que jo espero i conec… seríem
tots plegats molt i molt pobres. Capaços d’entendre-ho tot, tancats a la gàbia de
l’enteniment.
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ESTAN PER TOT ARREU
#12 Es crea en equip. D’altra banda, la investigació s’afirma com a nova
característica del procés creatiu culinari.
Que es crea en equip en una cuina professional on hi ha un equip de
professionals treballant junts és un missatge que s’ha repetit fins la sacietat, a
més de gairebé una evidència.
Es pot crear el que és nou a partir només del que jo conec? Em puc fiar tan
sols de la meva visió per dir que conec? En un equip, gràcies al desconegut per
mi i al conegut per l’altre, podem, junts, trobar nous camins per anar endavant i
solucionar aparents problemes. I dic aparents perquè només són situacions
difícils des de la meva perspectiva. Necessito l’altre. A vegades molts altres. I a
vegades amb la simple presència de l’altre que comparteix la seva visió de la
situació, el problema s’esvaeix.
El problema és sempre individual, mai col·lectiu, sempre és una qüestió bé de
perspectiva bé de força.
Ara bé, on és l’altre quan sóc sol a la cuina de casa? On el trobo?
La resposta és simple: el trobaràs deu centímetres a la teva dreta, i deu
centímetres a la teva esquerra, a sobre teu, a sota… El trobaràs per tot
arreu. El trobaràs tant que et serà difícil reconèixer-te a tu mateix i afirmar:
aquest sóc jo i esta tierra es mía.
El trobaràs a la cassola, a l’obrellaunes, a la campana extractora de fums, a la
cuina de gas, a la vitroceràmica, a la taula de tallar, al minuter, al microones, a
la forquilla, al ganivet… Una humanitat sencera d’individus, des dels
primers homo habilis fins inventors de totes les edats i els temps, han trobat
solucions al llarg de la nostra història a dificultats que avui per a tu i per a mi ja
no ho són tant, o gens; han allargat la seva mà per a ser amb tu ara i aquí en
aquesta cuina, per tot arreu, remenant l’olla, portant-te l’aigua, col·laborant a
cuinar un plat o un menú. Milions de persones, per tu, han
solucionat problemes abans mateix que tu t’adonessis que els tenies. Tal com
ens agrada dir que fan els grans cambrers.
I possiblement cap d’ells hauria pogut arribar a imaginar que estaries tu, ara i
aquí, prenent el relleu, utilitzant allò que ells van crear o descobrir un dia amb
unes expectatives concretes, amb una finalitat nova i en el context que tu els
dónes.
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Sempre tenim la oportunitat de deixar anar el que creiem falsament nostre en
mans d’altres per fer-ho anar més lluny del que nosaltres podem. I així s’escriu
la història.
És impossible ser sol a la cuina. És un engany.
El moment que cregui que puc crear en soledat, el moment que cregui que
estic sol davant d’un repte, d’una dificultat, sigui en la posició d'un xef o sigui
un“avui-no-sé-què-fer-per-dinar” ara que parlem de cuina, és el moment potser
de parar, deixar-ho anar tot i adonar-nos de tots els no-problemes i noreptes que hem tingut gràcies a totes i cadascuna de les coses que trobem al
nostre voltant, i de les vides i trifulques dels homes i dones que van aconseguir
un dia que jo les trobi avui aquí al meu davant.
Canviar la perspectiva. Abandonar el punt des d’on crec conèixer, encarar de
debò el que no conec o fins i tot allò en què no estic d’acord i acostar-m’hi,
vinclar-me, fer-me vèrtex (vèrtex!), i tornar-me esglaó perquè tot allò que una
multitud ha col·laborat durant totes les edats dels temps i els homes a fer anar
endavant fins al dia d’avui, ara m’utilitzi de trampolí per seguir avançant cap el
desconegut.
Que només si és desconegut serà nou, només si no sé què és serà endavant. I
jo només hi puc col·laborar en el sentit més estricte de la paraula: treballar
junts.
Dèia el punt #12 de la síntesi de la filosofia d’El Bulli que es crea en equip. Oi
tant que si, no és possible no fer-ho.
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DOLÇ, SALAT, BARRERES I TORTUGUES
#13 Es borren les barreres entre el món dolç i el món salat. Cobra importància
una nova cuina freda, en la qual destaca la creació del món gelat salat.
Mmm… a algú li ha passat mai haver de pagar peatge per passar del dolç al
salat o del salat al dolç?
Algú de vosaltres ha necessitat mai l’ajuda del guarda per passar
la barrera entre un món i l’altre? Algú s’ha hagut d’arremangar els pantalons i
saltar?
Aquest punt em fa pensar en la faula d’Aquiles i la tortuga de Zenó d’Elea (490
a.C. – 430 a.C.) un filòsof grec presocràtic que es va dedicar bona part de la
seva vida a estudiar el continuum i els conflictes entre espai, temps i moviment.
I potser ve al cas de les barreres, doncs…
La manera que se m’acut més simple per exposar la faula sense entrar en
logaritmes i fórmules matemàtiques és la següent: diu la faula que Aquiles, el
més veloç corredor de tots els temps, va decidir competir amb una tortuga en
una cursa de 100 metres i, confiat com estava en les seves capacitats, va
decidir donar a la tortuga un avantatge de 10 metres. Quan sona el tret de
sortida, l’Aquiles recorre en poc temps el tros que el separa de la tortuga, just
per adonar-se que quan hi arriba, la tortuga ja és per davant seu. Segueix
corrent veloç fins a recórrer el tram que, de nou, el separa de l’animal, i un cop
allà, la tortuga torna a ser per davant seu. I així infinitament, fins que l’heroi
grec es rendeix a l’evidència que mai aconseguirà avançar la tortuga.
De fet, si hi pensem, l’Aquiles no podria mai ni tan sols posar-se en moviment.
Abans de poder recórrer el tram de 10 metres que havia donat d’avantatge a la
tortuga, n’hauria d’haver recorregut la seva meitat, 5 metres; abans de fer
aquests 5 metres n’hauria d’haver fet 1/4, o sigui, 2’5; i abans la meitat
d’aquesta meitat, i la meitat anterior, i així fins no poder moure ni un peu perquè
la distància a recórrer en el primer pas seria… infinita.
No va ser fins dos mil anys després de començar la cursa que la teoria
matemàtica va avançar fins permetre l’heroi guanyar la cursa solucionant sobre
el paper i en el pensament una paradoxa que en la realitat dels fets no existeix:
perquè Aquiles guanyi la cursa només cal que la corri, no que la pensi.
L'acció supera el pensament. Allà on el pensament no arriba la única via és la
de seguir fent, i treballar els enigmes i les barreres que existeixen al
pensament, que sempre va a recer de la realitat, perquè no es converteixin en
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un impediment en la cuina, en la pastisseria, en el món dolç i salat i, és clar, en
la vida.
El pas de gegant de destrucció de barreres entre el món dolç i salat que va fer
El Bulli en el món de la cuina potser seria comparable al pas de gegant que va
fer en l’àmbit de les matemàtiques l’escocès James Gregory el segle disset
amb la teoria de les sèries convergents, permetent a Aquiles guanyar la
tortuga. Tots dos van acostar el món del pensament teòric, una mica més, a la
realitat dels fets; però la realitat dels fets no ha tingut mai barreres: o potser els
dàtils amb bacon, quintaessència del dolçisalat, no partien la pana a les bodes
ja als anys 80?
Les nostres àvies no veien barreres en preparar l’ànec amb figues o els peus
de porc amb xocolata. Però pensar en anar més enllà era entrar en terreny
desconegut. Desconegut per nosaltres, pel nostre pensament, però no perquè
les possibilitats no fossin ja, de facto, allà esperant-nos.
Si el pensament previ ens diu que no és possible tant a l’Aquiles com a
nosaltres a la cuina, podem aplicar la saviesa del sempre il·luminat gran Mestre
Ioda: “Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.” I llavors empènyer la ciència a
avançar fins on sigui que nosaltres l'estiguem esperant.
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LA SOPA DE PEDRES
Et convido a una entrada que s’escolta enlloc de llegir-se. Dura poc més de set
minuts. Set minuts que, si els trobes per ser assegut i parar atenció, t'explicaran
un conte.
Escolta'm
A continuació el trobaràs escrit, per si algun dia l’has d’explicar a algú abans
d’anar a dormir, i aquí hi tens una pista del per què ara i per què aquí.
"Diu que una vegada, fa molt temps d’això, hi havia un país que estava en
guerra. I sabeu que les guerres sempre porten problemes, porten rancúnies,
enveges, hi ha molts morts, molta sang. Però sobretot a les guerres hi falta el
pa. La gent passa gana. No es cull el blat, no es fa farina i la gent es mor de
gana.
Un bon dia, un soldat, fart de fer anar les armes, va decidir fugir de la guerra. I
fugint, fugint, cansat i afamat, va arribar a un poble. Era alt com un sant pau i
xuclat com un clau, i anava brut, esparracat i polsós. Semblava un sac d’ossos.
Un fideu. Mort de fam, arribà a una casa, trucà a la porta i quan surt la
mestressa diu:
-Mestressa, no teniu pas un tros de pa per a aquest soldat que ve mort de fam
de la guerra?La mestressa de la casa se’l mira i diu:
-Però, que estàs tocat del bolet? Que t’has begut l’enteniment? No ho saps,
que no hi ha pa? Però… com t’atreveixes…? Mal llamp t’arreplegui…!I a cops de guitzes i empentes el treu fora de la casa. Pobre soldat…! Prova
fortuna en una altra casa, truca i diu:
-Mestressa, no teniu pas un tros de formatge per a aquest soldat que ve mort
de fam de la guerra?La mestressa se’l mira de fit a fit i li diu:
-Però, que estàs boig? Que no saps que no n’hi ha, de menjar? Com
t’atreveixes a demanar-ne?I també a puntades de peu i empentes el treu a fora. Pobre soldat…! Ho va
provar en un altre porta, en dues, en tres, en quatre i en cinc. I a totes les
portes va rebre la mateixa resposta:
Maria Nicolau – Margarides i albercocs

60

-Estàs tocat del bolet! Estàs boig! Fora, fuig d’aquí…!I és que la gent d’aquell poble estaven tips de la guerra miserable que els havia
cremat els camps i se’ls havia endut els nois, i és per això que del soldat no en
volien saber res. Li tancaven la porta als nassos tot cridant-li que se n’anés.
Ah!, però el soldat no es va donar per vençut… Travessà el poble de cap a cap
i se n’anà al final del poble, on hi havia un safareig públic. Trobà unes quantes
mosses i diu:
– Ei! Mosses! No em voleu pas ajudar a fer una sopa que faig de pedres?Les mosses van riure.
– Una sopa de pedres…? Però que estàs boig?I se li’n reien. El nostre soldat, cansat, afamat i deprimit, es va asseure al costat
de la font de la plaça del poble i, com que ja no sabia què fer, es va posar a
plorar. Plorava i plorava fins que un nen se li va acostar, i després un altre i un
altre encara.
– Soldat, què tens? Perquè plores?-És que jo volia fer una sopa de pedres, que és una sopa que jo sé fer i que em
surt molt bona, però no puc fer-la.- respon el soldat.
-Que et podem ajudar?- pregunta en Martí.
– I tant, mainada…! Mireu, necessito que em porteu una perola grossa, aigua,
un grapat de pedres i llenya per a fer foc.- El soldat respon.
En un tres i no res tots els vailets van anar a buscar les coses que havia
demanat el soldat. Encenen foc, posen la perola al damunt, i hi fiquen aigua i
pedres. L’aigua es començà a escalfar. Els vailets estaven impacients i deien:
-Podem tastar la sopa?-Calma, calma!- exclama el soldat.La sopa s’anava escalfant, i al cap de poc, el soldat posà els dits a dins, la tastà
i diu:
-Mmmmm…! Que bona… Jo diria, però, que hi falta un punt de sal.Una noia que es deia Elisabet digué:
-Però, si jo en tinc a casa meva…!-
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Es posà a córrer cap a casa seva i, d’amagatotis de la seva mare, agafà la sal i
la portà al soldat, que la tirà a l’olla. Al cap d’una estona, el soldat tornà a tastar
la sopa i digué:
-Que bona…! Però jo diria que li falta una mica de tomàquet.Un noi que es deia Lluís li fa:
-Però si jo en tinc a casa meva! Hi vaig de seguida.I també faltarien patates i arròs.
– Doncs jo puc treure les patates de l’hort.-digué l’Anna.
– I jo a casa hi tinc arròs. El vaig a buscar!- exclamar l’Ester.
Mentre, la Fina es preguntava què podia portar.
– No tens pas enciam?- li va demanar el soldat.
-Sí que en tinc! Ara hi corro!-respongué la Fina.
I aquells vailets van anar portant pastanagues, cebes, mongetes, cigrons, naps,
cols, apis, llenties, i fins i tot un va portar un tros de pollastre. La plaça ja era
plena de tots els nens del poble i al mig hi havia el soldat que remenava l’olla
amb molta cerimònia. La tornà a tastar, en tragué les pedres amb una cullera i
digué:
-Aquesta sopa ja està. Mmmmm…! Quina sopa més bona! Ens ha quedat
boníssima! És la millor sopa de pedres que he tastat mai!Tots els nens aplaudien i saltaven fent crits per la plaça.
-Ara aneu a casa vostra i dieu als pares, avis i oncles que vinguin amb plats i
culleres, que avui hi ha sopa de pedres per a tothom!- exclamar el soldat.
Va haver-hi sopa per a tothom. Ningú se’n va quedar sense en aquell poble.
I així va ser com gràcies als nens, aquell soldat i tot el poble van poder menjar
per tota la gana que tenien, contents i fent festa. I des d’aquell dia, tota la gent
del poble, grans i petits, gràcies a un soldat desconegut, va aprendre a
compartir una mica més el que cadascú tenia."
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TAAT! “LA COCINA ES SUFRIMIENTO”
Fer tat:
(a algú) Guaitar o deixar veure de sobte la cara que hom tenia amagada, jugant
amb infants.
També vol dir guaitar; sortir a la porta o a la finestra per mirar què hi ha o què
passa.
[Tat! és una exclamació d‟origen expressiu amb què s‟acompanya l‟acció de
treure el cap o de destapar-se els ulls per distreure o fer riure les criatures.]
Definició de fer tat extreta de Rodamots
“La cocina es sufrimiento”
Apa. Aquesta frase si no l’he sentit dir cent cops no l’he sentit dir mai. I ara va i
resulta que la sentim per boca d’un xef estrellat a l’entradeta d’un programa de
màxima audiència cada dimecres a la nit.
A vegades i en altres boques pren la forma d’un “l‟hostaleria és molt
esclava” o “hi ha molta pressió”, però la queixa ve a ser sempre si fa o no fa la
mateixa. I a mi m’agradaria dir-los si no és esclau i dur asfaltar carreteres a ple
agost, que és quan hi ha menys trànsit, picar pedra en una mina, seure davant
d’un monitor 8 hores al dia 5 dies a la setmana passant informes o atendre el
telèfon d’atenció al client de qualsevol operadora de telefonia mòvil. També
voldria preguntar als que ho repeteixen constantment si treballen al món de la
hostaleria perquè algú els va obligar a punta de pistola a fer-ho.
És sofriment, i molt, fer una feina que no t’agrada, treballar cada dia per fer
alguna cosa que va en contra dels teus principis o valors. Qualsevol. Sofriment
és vendre's la vida a canvi de diners.
És dur veure que la maneta del rellotge s’acosta a les 12, que la partida encara
és a mig muntar, i que a les 13 obre la sala a un servei que es preveu d’uns
400 comensals, en soledat. És dur sortir de la feina a les 17 rebentat físicament
sabent que al cap de dues hores i mitja hi has de tornar, i sabent també que pel
proper dia de descans encara en queden nou. Però si tires endavant aquell
servei que semblava impossible, si tires endavant sense mirar el rellotge i
sense pensar massa en el dia de festa, hi ha dies, i molts, que surts al carrer
exultant, amb l’esperit gloriós i un sentiment de vini, vidi, vinci que no es paga
amb tot l’or del món.
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És dura la travessa per millorar i créixer: la única manera que conec de fer-ho
és encarant tot allò que no fas prou bé, mastegant errors, prenent consciència
de com de més i millor podries fer, arriscant-te, disposant-te a qüestionar el que
creies saber i canviant tot allò que calgui per aconseguir-ho. Una destrossa,
vaja. Només possible gràcies a l’alegria i els ànims que infon veure tot allò que
sí que ha sortit bé, tot allò que sí que has estat capaç d’aconseguir, tots aquells
obstacles que crèies insalvables i que finalment, i generalment sense saber
massa com, s’han esvaït un cop t’hi has posat a fons i a tirar milles. Això passa
en la cuina i en tots els oficis del món.
Així que no. No és sofriment la cuina. La cuina és per amor o no és, i per amor
a un mateix: perquè és el que vols i has escollit, perquè en algun moment et va
semblar la millor opció, o perquè no series feliç fent una altra cosa.
I la cuina, o l’hostaleria com a entorn i paradigma en aquest cas laboral, l’hem
fet els que en formem part. Qui sinó?
L’hem construït tots i cadascun de nosaltres a base de les nostres petites i
individuals decisions. A partir d’aquestes petites eleccions personals,
particulars i lliures, hem acabat anant en alguna direcció, a nivell individual. A
nivell col·lectiu, aquestes mateixes petites decisions, sumades a les decisions
de la multitud d’altres individus, han acabat configurant el món en què tots
vivim: en tota presa de decisions hi ha inherent escollir entre jo i nosaltres.
Quan accepto certes condicions les estic validant. Per a mi i per a la resta de
persones que comparteixen el meu ofici.
És curiós que no sóc capaç de recordar una sola persona que es queixi de la
duresa de la vida del cuiner o del xef que, alhora, no hagi tingut opció de
canviar d’ofici. O de lluitar per canviar l’ofici. Vivim en el món dels privilegiats,
dels privilegiats que podem escollir què fer, com fer-ho i fins on arribar.
Si la cuina és sofriment un dia, deu dies, i deu anys, potser el sofriment no el
causa la cuina sinó la decisió de no fer res per canviar.
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ESTRUCTURA
14# L’estructura clàssica dels plats es trenca: als entrants i les postres hi ha
una veritable revolució que té molt a veure amb la simbiosi entre el món dolç i
el món salat; als segons plats es trenca la jerarquia producte-guarnició-salsa.
És curiós com ja en el propi enunciat d’aquest punt apareix la paraula jerarquia
relacionada amb estructura.
I és curiós també que per avançar calgui trencar-les, o trencar el lligam de l’una
amb l’altra. No m’ha semblat mai que l’ús de les paraules a l’hora de parlar del
món i de les coses, sigui casual.
Rascar cap als orígens dels mots que fem servir és topar amb tresors. En
aquest cas em trobo que estructura ve del llatí structura, i aquesta de struere,
apilar, abans de venir de l’arrel indoeuropea -ster, desplegar. És gran descobrir
que la paraula estructura neix amb un sentit de cap amunt i d’obertura.
I em sembla que aquest sentit ascendent i obert s’inverteix de forma tan subtil
com implacable en el petit moment en què la distribució i ordre de les parts d‟un
ens, per art de “màgia”, assumeix algun tipus d’autoritat sobre l’ens mateix,
sobre l’obra. Heus aquí la jerarquia.
El bastó que ens havia ajudat a arribar fins aquest petit cim es transforma en
l’estaca que no ens permet anar més enllà.
El moment en què ens adonem que l’estructura ha passat a importar més que
l’obra. El moment en què ha deixat de ser ent vertebrador i ha passat a ser
gàbia. D’eina a destorb. Aquell moment en què en un restaurant t’adones que
la forma de menú degustació té regust de conte de pintar per números, per
exemple, en què hi ha una sèrie de passos que mecànicament s'han de seguir
per aconseguir un dibuix final que no brilla ni per qui el fa ni per qui el rep.
L’exercici d’anàlisi, de fer emergir l’estructura d’un ens per a veure-la de forma
separada, és un camí deliciós per conèixer, per aprendre més de l’obra, de
l’objecte, de la gastronomia, per tenir més recursos a l’hora d’exercir en aquell
que sigui el nostre ofici. És un petit viatge al centre de la Terra en submarí, i és
un camí d’anada que bé enllaça amb una tornada a la superficie: on oblidem
absolutament tot el que hem vist, on abandonem tot el que hem trobat, on ens
declarem ignorants absoluts, per poder disfrutar i fluïr en l’obra, o bé ens
encorseta. Tenir un menú degustació perquè s'ha de tenir un menú degustació
és morir: el poder de la forma, l'estructura, per sobre de la vida.
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Es pot disfrutar del Clar de Lluna de Beethoven pensant tota l’estona que dura
en les estructures i mecanismes musicals de la forma Sonata? És més: és
necessari saber-ne res de la forma Sonata per disfrutar-la? Existeix la forma
Sonata com a estructura prèvia a l’existència de la primera sonata?
Més senzill: em cal saber les formes de les oracions i entendre morfosintaxi
abans de poder dir una frase?
L’exercici intel·lectual ens permet veure una estructura separada de l’obra, però
en el moment que aquesta activitat escapa de ser un mer exercici d’anada i
tornada, la ment tendeix a recolzar-se en la falsa seguretat de la troballa d’una
entitat estable, regular o predictible… fins convertir-la en una petita (que
donem-li temps i creixerà) tirania.
No existeix en la Natura, amb la vènia de Plató, la creació en base a una
estructura pensada que existeix prèviament a l’obra: es generen l’una i l’altra,
l’una en l’altra, de forma simultània i no paral·lela, sinó com un tot espontani i
orgànic. L’estructura com a punt de partida tendeix a crear exercicis acadèmics,
que vindria a ser el que fèiem a les classes de literatura a l’escola quan
estudiàvem les formes poètiques i ens n’anavem dilluns, dimecres i divendres
amb un poema a fer de deures per casa, un per cada una de les estructures
que havíem de memoritzar.
I és cert de fet que després ve un geni com Bach i crea El Clave Ben
Temperat volent fer un exercici acadèmic. Però tinc el pressentiment que en
aquests casos el que passa secretament és semblant al que passa amb les
grans àvies quan fan els grans guisats clàssics: tenen una intuïció i un
sentiment d’amor tan enormes que són capaços d’infondre vida renovada a
estructures trillades. Aprofiten l’avinentesa d’un compromís o un encàrrec per a
fer alguna cosa més gran. Perquè mentre fan s'obliden del compromís. I
retornen l’estaca a l’estat de bastó perquè mentre la utilitzaven senzillament
han oblidat que existia, i en oblidar-la, permeten que aquesta neixi de nou i com
si fos el primer cop: la re-generen.
Si enfoquem l’estructura de menú degustació, la trilogia entrant-principalpostres o la jerarquia producte-guarnició-salsa, fins i tot el format restaurant o
cafeteria amb parets i sostre, des d’aquesta òptica, potser ens podem adonar
que és necessari abandonar-les quan no tenen sentit de ser.
En qüestió de formes, en cuina i restauració, està tot per fer.
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EL PRIMER I ÚLTIM CAFÈ DEL MÓN
15# Es potencia una nova manera de servir el menjar. Es produeix una
actualització de l’acabat de plats per part del servei. En altres casos, són els
comensals els qui participen en aquest acabat.
Al moment que el cambrer travessa la porta que separa la cuina de la sala, el
missatge ha estat enviat.
Just a l’instant que el platet del cafè toca la barra del bar, la carta està enviada.
Però l’addició de significat al missatge no acaba fins que el comensal es duu la
cullerada als llavis. La última.
Més enllà de l’esquema de Jakobson sobre lingüística, on podríem omplir els
buits de forma fàcil i dir que l’emissor és el cuiner, el missatge el plat, el
receptor el client, i quedar-nos tan amples, la semiòtica del gust, o el tractament
del fet de menjar com un acte comunicatiu, agafa totes aquestes categories i
esquemes, els estripa, els bat, i en fa un sol soufflé, on hi ha com a ingredients
tots i cadascun dels que participem en l’acte de fer un menú o una canya en un
bar. Clients i cambrers muts inclosos. Tots parlem i tots sentim, si escoltem o
no ja és un altre tema, però la responsabilitat del significat del missatge final
que rebem no recau només en el cuiner, sinó també en nosaltres.
Recordo el primer cafè que vaig prendre a la vida. Era petita i estava envoltada
d’una gran expectació. En vaig fer un petit xarrup però l’atenció la tenia
completament centrada en la reacció de tots els que em miraven. Del que em
va semblar el cafè no me’n recordo. Em vaig perdre el meu primer cafè!
Vaig llegir un llibre estant absent: vaig agafar un llibre i vaig convertir el
missatge en un full en blanc. Perquè estava atenta a una altra cosa.
En aquest sentit, m’apassiona la visió de Jorge Luis Borges de l’efecte del
lector sobre el llibre, i de la seva visió en fa potser un bon resum Roberto
Alifano:
"Sabía muy bien que una obra no existe sin un lector que la rescate de la
quietud del libro y la anime, dialogue con ella y, literalmente, la reviva. Cada
lector es una resurrección, cada lector modifica los textos, les infunde vida, los
levanta y echa a andar. Y la obra resulta otra sin dejar de ser ella misma."
Però parlem de cuina. M’agrada com exposa Nathalie Roelens la fusió entre
subjecte i objecte en aquest article parlant del menjar com a acte de
comunicació:
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La indistinción entre sujeto y objeto es, en mi opinión, una de las características
del gusto, lo que los ejemplos novelescos confirman. En su reflexión sobre La
razón golosa, Michel Onfray expresa: Cuando me puse la frutilla en la boca,
estaba fresca en la superficie y caliente en el alma, piel suave y casi fría, carne
encendida. Apretada contra mi paladar, se hizo líquido que me inundó la
lengua, las mejillas, hasta descender al fondo de mi garganta. Cerré los ojos.
Por un instante -una eternidad- fui esa frutilla, sabor puro y simple expandido
en el universo y contenido en mi carne de niño.
Després de llegir-ho em pregunto si realment ens hem menjat mai una
maduixa. Si és possible que encara estiguem pendents de prendre’ns el primer
cafè de la nostra vida.
I també em pregunto si és així com els fem i com els servim.
Y que alivio reírse, incluso cuando hay que aguantar la risa porque allá en el
fondo ha asomado el gerente su cara de sandía, qué desquite contra la rutina,
contra el papeleo, contra esa condena que significa estar ocho horas enredado
en algo que no importa, en algo que hace hinchar las cuentas bancarias de
esos inútiles que pecan por el mero hecho de vivir, de dejarse vivir, de esos
inanes que creen en Dios solo porque ignoran que hace mucho tiempo que
Dios ha dejado de creer en ellos.
Mario Benedetti, a La Tregua.

Potser l’ofici ens pot fer de palanca i salvar-nos la vida, i d’aquesta manera
potser la vella expressió que diu del treball que és guanyar-se la vida cobrarà
per primer cop un sentit interessant: si no estem vius fent el que fem, és que
estem morts. O caixa, o faixa.
No ens perdem aquest moment, nois, perquè aquest d'aquí i d'ara és el primer
cafè i l’últim de la vida al món, i perquè aquesta és potser la clau per fer que
preparar, servir o prendre cafè o un estofat deixi de no importar.
Només l’amor a l’art ens treurà de la misèria. La misèria a la butxaca i la
misèria al cor.
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PER QUÈ MENGEM?
Us presento la Pilar.
És tremenda la Pilar. Era fins no fa massa la nostra veïna del pis de dalt. Passa
de llarg dels 80 i, fins fa quatre dies, que és un dir, planxava unes quantes
hores cada tarda per estirar la pensió, pujava i baixava els noranta graons que
hi ha del replà fins al cinquè pis, a poc a poc i anar fent, ballava tangos els
diumenges i era fàcil trobar-te-la fent una canyeta, unes olives i un entrepà de
pernil al bar d’en Pablo. Del que se’n diu vida, vaja.
Farà uns mesos la Pilar va tenir un accident i la seva família van acordar dur-la
a una residència perquè l’atenguessin en condicions i ella no hagués de pujar i
baixar les escales. S’està recuperant molt bé i ja torna a fer crucigrames!
Però cada cop que l'anem a veure hi ha una tristesa i una nostàlgia al fons dels
seus ulls que no s’acaba. Ha de ser difícil refer la vida fora del que un ha
conegut sempre com a casa. Però s’acosta l’hora de dinar i un bon àpat anima
a qualsevol, em dic. Arriba el moment i la cosa lluny de millorar es posa bastant
grisosa…
Voldria fer una petita reflexió.
Hi ha un portal web que és un bé de Déu de recursos que diu que som el que
mengem, i s’enfoca especialment a l’alimentació pel que fa a la salut. Hi estic
prou d’acord. És més: nosaltres escollim què mengem i, per tant, d'una banda
escollim en el fons com ens volem trobar, com ens volem cuidar.
I suposant (que ja és massa suposar) que escollim conscientment, escollim
sempre íntegrament allò que química i nutricionalment ens farà més sans?
Estudiem tot el que comprem i escollim allò que segons els seus components
ens farà tenir menys problemes de cor, menys colesterol, menys hipertensió,
menys càncer, menys flatulències, menys cremors d’estómac, menys obesitat,
menys hipoglucèmia reactiva… a tots i cadascun dels àpats?
Tots els bars tancats.
Aquesta setmana voltava per la xarxa un video d’una xerrada TED sobre
alimentació infantil on hi batega una idea de fons que em crida l’atenció
especialment.
Siguem pràctics: podríem imaginar que un comitè d’experts en nutrició
deliberés i dissenyés uns protocols d’alimentació per edats i segons la salut i la
ocupació de cadascú, i que, d’acord a aquests estàndards, es fabriqués un
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preparat òptim per a cada tipus de persona; com les llets infantils però a lo
grande: un pels miners de 35, un pels mestres de secundària de 40, un pels
comptables de 27, un pels enginyers de telecomunicacions de 50, un pels
corresponsals a Washington de 36, etc. Una alimentació a l’estil dels
astronautes, on cadascú aniria a la farmàcia o al supermercat a buscar el
preparat que li correspongués, que es podria anar ajustant amb complements
segons cada cas i moment particular, de manera que tots tinguéssim
assegurada l’aportació de nutrients justa per no tenir mai colesterol de més, ni
la tensió alta, ni diabetis, ni escorbut. Una alimentació perfecta.
Podem imaginar que viuríem 120 anys. Podem fins i tot imaginar que els
viuríem amb uns nivells de colesterol dels que fan enveja. I podríem imaginar
també que els viuríem amb ganes de morir-nos.
Qui ha dit que menjar és només una qüestió de nutrició? Menjar és un dels
grans plaers de la vida! I de tant pensar el convertim en un problema de
complicadíssima solució.
Quan ens prenem unes cerveses amb els amics no pensem només en nodrirnos (vinga va: ni només, ni molt, ni poc). Tampoc ho fem quan ens afartem per
Nadal, ni quan quedem per veure el futbol i omplim la taula de coses per picar,
ni quan ens il·lusionem fent un pastís o el nostre plat preferit, ni quan fem un
cafè i un croissant, que perdoneu-me, però un cafè i un croissant no calen
estrictament per mantenir-nos sans. És més, més aviat donen feina! Però
estem aquí per existir o per disfrutar de viure?
No hi ha res que mati més que no tenir ganes de viure. I el menjar… senyors, el
menjar és la joie de vivre! A mi els matins el que m’aixeca del llit no són els
carbohidrats, la proteïna i la glucosa, sinó el cafè i el croissant que sé que
vénen després de l’espai de temps borrós que hi ha entre aixecar-se del llit i
arribar a la cuina.
Demà quan anem a veure la Pilar li durem mig quilo de tomàquets de sucar,
que diu que el que posen al pa amb tomàquet els diumenges és triturat de
llauna, i quan m’ho monti, si em deixen, me l’enduc a fer una canyeta, unes
olives i un entrepà de pernil. I que no decaigui!

Maria Nicolau – Margarides i albercocs

70

QUÈ NO ÉS NATURA?
Aquesta entrada va ser escrita en conjunt gràcies a la col·laboració i els escrits
dels seguidors del bloc que es van animar a participar-hi.

Primer de tot… moltes gràcies. Gràcies a tots els que vau participar amb els
vostres comentaris, als que vau fer difusió de la pregunta i gràcies també als
que vau venir a veure quin havia estat el desenllaç…
Diu que si ens apropem un cargol de mar a cau d’orella ens sembla sentir el so
de les onades, i que el que sentim en realitat és el nostre propi batec. Ara veig
que la pregunta que vam fer-nos ha estat com escoltar el mar en un cargol.
Què no és Natura?
16# L’autòcton com a estil és un sentiment de vinculació amb el propi context
geogràfic i cultural, així com amb la seva tradició culinària. La comunió amb la
natura complementa i enriqueix aquesta relació amb l’entorn.
La llavor de la idea d’aquest experiment l’haig d’agraïr a en Jordi Luque, un
company publicaire d'entrades que sempre generen debats d'altura, i amb qui
rarament estem d'acord en res.
La idea de la pregunta de què no és Natura? va néixer en un element tan petit i
insignificant com una preposició d’un comentari al seu bloc. En teniu aquí un
fragment:
"En el que no estic d‟acord és en la percepció que només és Natura la verdura.
O el que veiem idealitzat als documentals de National Geographic.
De nou em sembla que tenim una discrepància de fons gran pel que fa a la
preposició EN la Natura.
Natura és tot el que hi ha a la taula periòdica dels elements. Inclosos els
polímers que conformen l‟asfalt. Jo sóc un mamífer. A l‟Amazones i a Consell
de Cent. L‟ésser humà EN la Natura, per molt que jugui a combinar i
recombinar els elements de què disposa, no pot crear a partir d‟aquests
elements combinats entre sí res que no sigui una barreja del que ja hi ha, per
molt diferent que sembli el resultat final dels ingredients inicials. Com la farina,
els ous i el sucre i un pa de pessic."
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Si us pica la curiositat i voleu llegir l’entrada i el debat posterior ple de
comentaris cliqueu aquí.
I com que de tots els que vam participar en aquell debat cap de nosaltres
semblava estar d’acord en aquest tema, se’m va acudir plantejar la pregunta en
relació al punt 16 de la nostra sèrie de 23 punts de la filosofia d’El Bulli, que era
el que tocava i que a més, casualitat, parlava de la relació amb la Natura.
I aquí és on vau aparèixer vosaltres, i que grans.
En Paco comentava que en gastronomia no és Natura allò que és forçat, allò
que va contra la natura pròpia d’aquell qui crea. Bona idea sobre el binomi
copiar/crear. I una perspectiva amb molta força per enfocar el debat sobre
tendències gastronòmiques actuals, i per convidar-nos a confiar en la genuïnitat
d’allò que només nosaltres podem aportar, i que ens diferencia de la resta.
"No es naturaleza, todo lo que tiene pretensión de serlo, todo lo forzado. En
cocina se ve muy a menudo."
El Berenar Impossible ens fèia un regalàs de comentari en forma de conte, i
obria el debat del que és o no és natural pel que fa no tant a les coses, sinó
a les accions. Enorme aquest canvi de perspectiva, i això del senyor
Rodríguez… això del senyor Rodríguez no és natural!
"Ella va invertir tot l‟amor que era capaç de processar en aquells plats que,
coberts amb plàteres blanques, es van repartir entre els comensals. Allà, enmig
d‟aquell sol d‟estiu, homes i dones feien ballar els gerros amb sucs naturals,
teteres, cantis amb aigua freda, d‟un lloc a l‟altre de la taula. Alguns afegien
sucre o mel als seus beuratges, d‟altres no. De sobte, es va fer el silenci quan
es va anunciar que podien destapar el que la plàtera amagava. Enmig del plat,
un pastís de xocolata que, per la petitesa, gairebé era un desencís. Tots
plegats, com programats per fer la mateixa tasca, es van endur el pastís a la
boca. De sobte, homes i dones començaren una simfonia de sospirs i gemecs
de plaer, de delícies, incapacitats per dir amb paraules el que aquella bellesa
de sentits a la boca els despertava. Un home, però, assegut gairebé a la punta
de la taula, va romandre en silenci, gairebé petrificat. A poc a poc, tots i
cadascun dels que hi havia a la sala se‟l van quedar mirant, i aquella dona que
sempre deia tot el que pensava no va poder resistir-se i va dir-li:
-Estimat senyor Rodríguez, això que vostè fa no és natural."
Després Kinesisalut ens cridava a sentir naturalment i a viure en gran, a
percebre si vivim d’acord al que sentim, al natural, com a punt de partida per
observar. A graduar-nos les ulleres…
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"Tot i res… tot està format d‟elements naturals, per tan, tot és natura. Avui en
dia, tot ha estat modificat d‟una manera o una altra, per tan, res és natural al
100%.
La qüestió és si nosaltres sentim “naturalment”. La natura és l‟estandard de
l‟adaptació i ningú millor que un mateix per sentir si som naturals o no, si ens
adaptem o estem inadaptats en qualsevol sentit. Viure de debò és NATURA
amb majúscules. Vius?"
El següent comentari ens escriu en la Natura i ho fa amb la suavitat d’un
murmuri a cau d’orella.
"La Natura només és. El que no és ha deixat de ser.
Si per un sol moment tanquem els ulls i sentim la Natura, ens sentim nosaltres i
ja no hi ha res que no sigui Natura."
I per acabar-ho d’adobar, arriba l’Anna citant al mestre entre els mestres, el
senyor Gila, i ens recorda a base de preguntes molt ben afinades que venim
del mono:
"Em fa pensar molt la idea que, sovint, hem de fer esforços per apropar-nos a
la natura, per ser naturals,… Que no som natura? Que no naixem naturals? Per
tant, perquè ens ha de caler un esforç per ser-ho? Què és el que ens allunya
del que nosaltres entenem com a natural? Hi ha res més enllà de la natura?
Com diria el mestre Gila: hay alguien más?"
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CLÀSSICS DE L’ESMORZAR: EL CROISSANT. O EL
TALLER QUE NO FAREM.
Moltes vegades m’han demanat que faci un taller per aprendre
a fer croissants, fer croissant és una de les coses més difícils del món.
I és que fer croissants és una meravella.
El procés és delicat, llarg, demana parar atenció i sobretot, sobretot, saber
respectar els temps. En fer croissant treballem conjuntament amb el llevat, un
ésser viu, tan viu com nosaltres, no menys, i estem nosaltres a les seves mans,
per molt que la vista ens vulgui enganyar i fer-nos pensar que la massa és la
que és a les nostres.
És enorme el que passa en treballar aquest tipus de receptes… depenem
completament de tota una sèrie de factors ambientals que a casa escapen
inevitablement al nostre control: la llum, la temperatura ambient, la temperatura
de les nostres mans, la força dels braços o la potència i regularitat de la
màquina, la humitat… que el que faran és fer que aquesta munió de criatures
vives que és el llevat decideixin, lliurement!, respirar, menjar i reproduïr-se més
o menys de pressa, més o menys a poc a poc, però sempre sense tenir en
compte ni per un segon la nostra opinió al respecte.
A falta de possibilitat de controlar aquestes condicions ambientals, com passa
als obradors professionals, ens anirà molt bé, si els volem fer a casa, comptar
amb una intuïció afinada a cop de pràctica i amb la possibilitat de parar-hi tota
la nostra atenció i concentració. I temps…
Jo hi ha coses que no les puc evitar: sóc d’esperit purista, clàssic. Sóc de fer
les coses ben fetes, si és que aquesta expressió significa alguna cosa, i de dirles pel seu nom. El que en aquest cas vol venir a dir que no faré un taller per
aprendre a fer mals croissants, per fer-los ràpid, per encabir una elaboració
meravellosa en el format clàssic o estàndard de taller de pastisseria de tres
hores. No buscaré una recepta express per fer croissants express en la nostra
vida express.
Perquè us estaria enganyant: no us estaria ensenyant a fer croissants, sinó que
us estaria ensenyant a fer una altra cosa: potser una peça deliciosa, potser feta
de farina i mantega, potser cuita al forn… potser agradable, sí: però
no croissant.
Al fons de l’olla dels projectes que bateguen en mi, una olla que és d’aquelles
de xup-xup i estona, hi ha alguna bogeria, d’entre elles, organitzar un dia una
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trobada d’amants del croissant, de la brioche, de les masses fermentades
lentes; trobar-nos, i dedicar un dia sencer, qui sap si dos, a treballar-les,
observar-les, sentir-les, i aprendre d’elles al seu ritme. Sense sotmètre-les o
doblegar-les a elles per tal d’adaptar-les al nostre dia a dia atapeït de tasques.
O potser respirar més de pressa ens fa sentir més vius…?
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TALLER DE PASTISSERIA BARROCA, I MÚSICA
Aquest capítol comença amb un video: PLAY.
Voldria explicar el video de l’inici amb un altre video, i aquest amb un altre, fins
entrar en una espiral infinita de música i dolços barrocs fins la fi del món…
Un grup de música de cambra especialista en Purcell, Monteverdi i Bach volen
reunir-se en torn a un taller de pastisseria barroca, es posen en contacte amb
mi, i el geni que n’ha tingut la idea m’especifica, abans mateix que jo verbalitzi
la pregunta que haig de fer i que ja tinc a punt per disparar, que no volen un
taller de pastisseria actual amb una estètica barroca, tipus Sofia Coppola i
Kirsten Dunst a Maria Antonietta, sinó que volen un taller de pastisseria
històricament correcta.
I l’explosió d’entusiasme és total.
Es poden fusionar amb èxit la música barroca i l’estil visual que en cinema rep
a vegades l’etiqueta “barroc” com a pejoratiu? Feu clic aquí i que desperti el
hipster i el barroc que tots portem dins.
L’etiqueta barroca s’utilitza moltes vegades en sentit negatiu, dient d’alguna
cosa que és enganyosa, recarregada, capritxosa, donant a allò que qualifica el
sentit contrari al que seria dir-ne clàssic, net, polit i clar.
Però el Barroc, el Barroc amb llum, el Barroc que necessita de totes i
cadascuna de les característiques que manifesta en la forma per expressar un
missatge i una significació enormes, delicadíssimes i molt precises, és un
Barroc explosiu, un regal, d’una magnitud que supera les paraules que pugui
posar aquí escrites.
És la plasmació en l’espai i el temps, en una obra, de la sincronització en la
història de la fusió de l’harmonia i la polifonia, el naixement de les versions
perfeccionades dels Stradivarius, l’aparició de la passió i el geni de Bach o
Händel o Vivaldi o Purcell! Tot això finançat per una Roma papal i una
aristocràcia que necessiten arribar amb impacte i urgència contrarreformistes a
un poble que dubta i descreu gràcies a Descartes, Galileu, Newton, Calderón
de la Barca o Bacon.
Això mentre la Ciència camina cenyida al camí de la cerca de la Veritat,
empesa per un home que ve de renéixer a les proporcions humanes, i l’art
cavalga al galop a la recerca de l’expressió de l’imaginari, empès per l’ànsia i la
set d’infinit de l’home barroc.
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Amb aquest esperit farem un taller, un taller de pastissos i dolços.
Els dolços que veieu al video de l’inici, que correspon a una escena de la
pel·lícula Amadeus, són capezzoli di Venere, o mugrons de Venus. L’origen
d’aquests bombons és molt antic. La tradició ve de Legnano, al sud de Verona,
ciutat de Romeu i Julieta, on aquests bombons de xocolata, castanyes i licor es
preparaven per grans festes, banquets o aniversaris.
Van guanyar fama durant el segle XVIII gràcies al compositor Antonio Salieri,
nascut a Legnano i gran amant d’aquests bombons. Salieri va ingressar a la
cort de Viena i va dur els mugrons de Venus amb ell, presentant-los a
l’emperador d’Habsburg i, a través d’ell, fent-los famosos per tot Viena. A la
pel·lícula de Milos Forman, veieu Salieri compartint aquests bombons amb la
dona de Mozart.
Música i pastisseria és un maridatge que ve de lluny.
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GALETES DE GINGEBRE, CANYELLA I EL PRINCIPI
DE PRUDÈNCIA

Aquest va ser un taller de regal d’aniversari, a compartir entre tres amigues,
preparat a mida en secret per sorprendre una petita gran pastissera amb ganes
de dominar una bona base de galetes per decorar.

Principi de prudència:
Únicament es comptabilitzaran els beneficis realitzats a la data de tancament
de l’exercici.
En contra, els riscos previsibles i les pèrdues eventuals hauran de
comptabilitzar-se tan aviat com siguin conegudes.
El principi de prudència té caràcter preferent sobre la resta.
Font: Anàlisi d’Estats Financers de Gencat.cat

La Comptabilitat té com a objectiu obtenir i ordenar informació, financera en
general i d’una entitat econòmica, per tal de prendre decisions correctes.
Aquesta metodologia o sistema que és la comptabilitat es regeix per una sèrie
de principis, una espècie de normes del joc a l’hora de jugar amb la informació,
que tenen com a objectiu aconseguir que els Comptes Anuals d’una empresa
reflecteixin la imatge fidel del seu patrimoni, de la situació financera i dels
resultats. El principi de prudència és un d'aquests principis rectors.
Les participants del taller, totes tres, són grans expertes en comptabilitat. Totes
elles tenen llarga experiència en auditories i gestió d’empreses, i vam tenir el
gust de parlar-ne tot fent galetes.
I mentre elles m’explicaven animades com s’aplica el principi de prudència i
com és aquest un dels pilars de l’enfocament de la comptabilitat i la gestió
empresarial, i de la vida recta, jo les escoltava atenta, els guiava les mans i
l’atenció, les observava empastifar-se, trencar, esclafar, emulsionar, expandir,
estirar, em mirava la mantega, el sucre i la mel de canya i se m’escapava un
somriure…
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Em venia al cap una bella i vella entrada al bloc (que ara és un capítol d'aquest
llibre) on parlàvem de la faula d’Aquiles i la tortuga; em mirava els ous lluents i
fràgils sobre el marbre de la cuina de la Sara, mirava les cares brillants i les
mans en moviment enfarinades i no vèia la prudència i ni tan sols la vèia
possible de cap de les maneres: tots els riscos previsibles! Totes les pèrdues
eventuals! Tots els desastres altament probables! El principi de prudència de
bon principi… i no hi haurà principi ni taller possible.
Existeix o ha existit mai una empresa que no obri per tancar algun dia? Una flor
que no neixi per pansir-se? Una galeta que no es cuini per ser esclafada entre
les dents? O trencada? O engolida? Unes mans que visquin per no embrutarse, ni gastar-se, ni envellir?
El principi de prudència només es pot aplicar després del principi
d’imprudència: crear una empresa és ser imprudent.
Després de la bogeria incomprensible d’Aquiles, després de la onada de
moviment, de la passa en l’aire malgrat els pronòstics, després de l’acte de
coratge, d’ingenuïtat i d’heroïsme intrèpid, i quan aquest principi de prudència
baixa a buscar-nos mentre saltem als bassals, per aplicar-se… ens troba amb
les mans brutes, el peu dret enlaire i els morros plens de xocolata. Ah!
No pot pas ser un principi, la prudència: que potser ha de ser un mitjà,
un desprésdelprincipi, unes ulleres per mirar prim i calibrar cap on hauria de
caure, si fa o no fa, el proper pas, per anar en la direcció que volem; però un
cop la cama és enlaire i el món ja s’ha mogut uns pams més, la caiguda del pas
no serà mai la que esperàvem, ni nosaltres, ni la prudència previsora; i les
vistes des d’allà… seran insòlites.
O potser sona probable que d’uns ous de gallina trencats, d’un suc que surt
d’una canya que neix del fang vora el riu, de les restes greixoses que deixa la
llet quan es talla, de la pols de trencar grans d’una herba seca, d’un tros
d’escorça… en puguin sortir unes galetes aromàtiques i cruixents, i un taller
memorable? Hi ha res més altament improbable?
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12 FRASES D’AMOR A LA TRUITA A LA FRANCESA I
UNA RECOMANACIÓ PER SANT JORDI
"Monsieur Viel,
Voici la recette de l‟omelette : je casse de bons œufs dans une terrine, je les
bats bien, je mets un bon morceau de beurre dans la poêle, j‟y jette les œufs et
je remue constamment. Je suis heureuse, Monsieur, si cette recette vous fait
plaisir."
Aquesta és la carta d’Annette Poulard, famosa per les seves truites al
restaurant que regentava al Mont Saint-Michel, a un dels seus admiradors
parisins, Robert Viel, publicada el 6 de juny de 1932 a la revista La Table.
Traduïda lliurement per mi: “Senyor Viel, heus aquí la recepta de la truita:
trenco els ous dins un bol, els bato amb força, poso un bon tros de mantega a
la paella, hi volco els ous i remeno sense parar. Sóc feliç, senyor, si aquesta
recepta li agrada.”
La truita a la francesa:
1. És oficialment i segons el pare de la cuina francesa Auguste Escoffier:
"Des œufs brouillés d‟un genre spécial enfermés dans une enveloppe
d‟œuf coagulé, et rien autre chose." O un remenat d’ou embolcallat d’una
fina capa d’ou coagulat, i res més.
2. Al contrari dels ous remenats, que demanen ser cuinats amb paciència,
necessita ser sacsejada enèrgicament a la paella i cuita en menys d’un
minut, segons Harold McGee.
3. És umami i plenitud, i un sabor que està en algun punt suspès entre
gronxar les cames asseguda sobre la taula del menjador i una dutxa
tèbia de deu minuts a porta tancada després d’un dia dur. Igual de
simple i igual de pletòric.
4. És com el Parxís abans de l’era d’Internet: es jugava a totes les cases,
cada casa tenia les seves pròpies regles, arreu era considerat un joc
simple i fantàstic, però no hi ha infància sense el record d’alguna batalla
èpica iniciada arran d’una disputa de normes en aquest joc.
5. És la bellesa introbable a Pinterest, un cor-muscle servit en plat.
6. És el Delorean de Regreso al Futuro o la magdalena de Proust dels
nens de províncies, el viatge en el temps entre pa i pa i paper d’Albal,
tenyida de grisós, que dúiem a la motxilla en les visites amb l’escola al
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Port de Barcelona, molt probablement preparada amb tot l’amor del món
per la mateixa mare que el dia anterior assaboria la dutxa tèbia de deu
minuts de glòria després d’un dia dur.
7. És l’habitual dels toreros abans d’anar per feina a la plaça d’Haro.
8. És la més gran demostració d’habilitats davant d’un client exigent que
sap què demana, la plasmació física en trenta segons de tota una
vida d’experiència i d’ous.
9. Ha estat tradicionalment l’exàmen d’entrada a algunes de les grans
cuines de la història de la gastronomia.
10. És la recepta filmada el 1980 en rigurós directe, que s’amaga en aquest
enllaç, d’una Julia Child exultant. Cinc minuts de glòria.
11. És el paradigma del repte titànic de cercar l’excel·lència en la senzillesa,
i la demostració que amb ous a la cuina tot és possible.
12. És la resposta a la pregunta de si cuinar és fàcil.
Una recomanació per Sant Jordi…
Aquest és el llibre que compraré demà per mi. Si no sabeu qui és Julia Child no
us enviaré a llegir biografies ni a consultar biblio- o wiki- teques: sofà, manteta,
un bon assortiment de coses per picar i Julie & Julia (2009).
El seu llibre, editat en espanyol amb mig segle de retard, poca broma, es titula
Mastering the Art of French Cooking. Si l’escolliu per Sant Jordi, compta alhora
com a llibre i com a rosa.
Molt feliç Sant Jordi.
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SOM UNS RADICALS
No he posat signe d’exclamació al títol de l’entrada perquè… sempre n’hi poso.
L’entusiasme em pot. Així que el títol d’avui va amb tant d’entusiasme cap a
l’exclamació que hi rebota i torna al punt. Amb la contenció de quan se t’escapa
el riure però no vols separar els llavis.
La meva proposta de tallers és una invitació a endinsar-nos a l’univers de la
pastisseria no des de l’esperit de fer una manualitat per passar una estona
entretinguda (que també la hi passem!) sinó des de la intenció de navegar a la
descoberta d’un ofici de possibilitats infinites.
Som uns radicals. No ho descobrirem ara.
No ens conformem amb passar una bona estona, sinó que aspirem a canviarvos la vida. De debò. Com fan els grans llibres quan els llegim oberts i
permeables. Aspirem que d’alguna manera, un cop acabat el taller, us sentiu
diferents, us sentiu més grans, pel que fa a encarar una nova recepta, un pastís
per una data que s’acosta, un sopar important…
I no ens n’amaguem. Som pretenciosos. Aspirem a molt. Però la responsabilitat
que assumim davant de cadascuna de les tres hores que cadascun de
vosaltres decideix dedicar no a una altra cosa sino a ser amb nosaltres, és
acaparadora. El compromís per part nostra no pot ser menys.
Així que sí: volem anar i anem al moll de l’òs, desplegant i esgarrapant cortines
si cal, fins arribar allà on la pastisseria deixa de ser una espècie de corral
exclusiu regit per unes lleis pròpies i capritxoses, per esdevenir simplement una
manera de jugar amb el que és per tot arreu: les mateixes lleis físiques que fan
que una pedra llançada caigui a l’aigua i faci *xof* i cercles.
Per aconseguir-ho, el darrer taller que vam celebrar a La Patente es basava
en una sola recepta de tres ingredients. En Juanma, l'ànima de La Patente,
l'espai on fem els tallers, pobre, se’m queixa sovint que tallers així són difícils
de publicitar, però és un inconscient i es deixa convèncer per mi quan li dic que
n’hi ha d’altres de radicals allà fora com nosaltres esperant propostes
revolucionàries!
Una sola recepta, tres ingredients, i cinc resultats diferents que vam escollir
dels infinits possibles. La resta va ser observar, tocar, practicar i descobrir com
la mà, la més democràtica i universal de les eines de l’obrador, era la
diferència. En la mà està l’ofici. En la mà reposen totes les possibilitats de la
Pastisseria com a disciplina o menester (m’agrada moltíssim la paraula
francesa per dir-ho: métier, del llatí ministerium, o sigui servei.)
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D’una recepta clàssica de genovesa, amb ous, farina i sucre, en vam fer pa de
pessic de tortada per esmorzar o berenar, o per utilitzar com a base per un
gran clàssic com el Massini, en vam fer també melindros, braços de gitano i
unes postres de restaurant adaptades que formaven part de la carta de postres
que va inaugurar el restaurant gastronòmic de Carles Abellan a l’hotel W
Barcelona, l’Hotel Vela.


Vam respondre, de paraula i de fets, a la pregunta sorpresa de tots
els assistents de com és que el pa de pessic podia pujar sense
impulsor ni llevat de cap mena.



Vam demostrar-los a tots com amb només tres ingredients un pa de
pessic pot pujar sempre. Tinguem el forn que tinguem, tant si el
maltractem i el deixem esperant a un forn que encara no és calent,
com si tenim un forn vell i imprecís, com si tenim un forn modern
d’última generació. I sense KitchenAids i ni tan sols batedors
elèctrics.



Vam aprendre a gestionar i graduar diferents tipus de cocció per
aconseguir resultats diferents amb la mateixa recepta.



Vam descobrir com saber si el pa de pessic és ben cuit sense
punxar-lo.



Vam practicar el muntatge de pastissos, i l’emplatat de postres de
luxe com als restaurants.



Vam agafar traça a enrotllar braços de gitano aconseguint que les
plaques quedin ben flexibles i en cas que no ens hi hagin quedat…
vam veure com solucionar-ho.



Vam riure en saber d’on venia el nom de braç de gitano.



Vam sortir del taller tenint una consciència molt més ampla de fins a
quin punt són importants les nostres mans.

I vam aprendre a no disculpar-nos mai més en servir un pastís.
A no excusar-nos si no ha quedat com hauria d‟haver quedat, si no és perfecte,
si no en sabem massa, si n‟hi ha de millors, si…
Sí: potser no ens ha quedat com voldríem que hagués quedat, molt
possiblement és millorable, sempre se’n pot saber més i sempre n’hi haurà de
millors.

Maria Nicolau – Margarides i albercocs

83

Però hem recordat que hi havia una ocasió acostant-se, hem descobert una
oportunitat, hem tingut present alguna persona especial, hem tingut la intenció
de fer una cosa inútil, inútil per innecessària i més aviat excessiva a nivell
nutricional, hem dedicat temps i energia a fer classes per aprendre’n, hem
esgarrapat temps dels nostres horaris atapeïts per anar a comprar els
ingredients, hi hem invertit diners, ens hem enfrontat a aquell forn que tenim a
la cuina i que ens mira de reüll, hem sobrepassat nervis i pors, ho hem volgut
fer bo i bonic, hem fet el millor que sabíem, i ho hem entregat en una taula a
mercè de les opinions alienes.
Nois: això és amor.
I un no es disculpa per exercir un acte d’amor.
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HISTÒRIES AMAGADES RERA ELS PASTISSOS DEL
DISSABTE
Aquest capítol té banda sonora, que comença aquí.
"And everything about it is a love song
Everything about it"
Paul Simon, Everything about it is a love song

A continuació llegireu el que va ser la cònica de la festa d'aniversari que vam
celebrar amb totes aquelles persones de la comunitat del bloc que hi van voler
participar. Vam trobar-nos, vam compartir pastissos, i històries...
Abans de res, gràcies.
Gràcies Oriol perquè sense tu i la teva decisió de compartir el premi amb tots
els concursants, que ens va agafar per sorpresa, tot això no hauria estat
possible.
I gràcies a tots els que vau venir, a tots els que vau passar a saludar un
moment, i a tots els que vau participar al sorteig, que també va ser festa.
Aquí teniu la crònica que va fer la Rosa Mary de la festa. No tindria sentit que jo
en fes una altra: no la sabria fer millor ni més completa. Hi trobareu fotografies,
enllaços, pastissos i les cares i esquenes de tots els que hi vam ser. Fins i tot
em podreu veure a mi ballant el que sembla una jota aragonesa…
I jo ara hi afegiré quatre petits contes: quatre històries amagades rera cadascun
dels pastissos que vam compartir a la festa.
Més que receptes, la pastisseria parla de la vida, el viatge i la història de
cadascun dels pastissos que es serveixen, de les mans que l’han fet, de la
intuïció que les ha escollit, i aquí en poso alguna.
El coulant de xocolata amb cor de cirera, quicos i flor de sal:
Aquest coulant que vau tastar vosaltres és el mateix que es va menjar el
senyor José Carlos Capel, un dels crítics, sinó EL crític gastronòmic, més
reputat i influent d’aquest país, l’agost del 2006 a Las Duelas, Haro, a La Rioja.
I ell li va donar un bien. Potser un bien no és una nota massa llampant, però
aquell bien va canviar el curs de la meva història a La Rioja i en aquell moment
Maria Nicolau – Margarides i albercocs

85

me l’hauria brodat llampant a la jaqueta com qui es broda la bandera francesa i
l’emblema del MOF o com un sastre es brodaria allò de set d‟un sol cop.
El dia que el senyor Capel va venir al restaurant els ànims a la cuina estaven
una mica encesos. Cap dels cambrers de la sala el va reconèixer, i el xef va
saber qui s’asseia la taula número set quan ja s’havia servit l’últim cafè i ell
mateix es va presentar. Es va enfadar com una mona. Però encara es va
enfadar més quan la crítica del restaurant va sortir publicada. D’això en farà
gairebé exactament onze anys, i encara recordo com si fos ara les dues
setmanes que es va passar sense dirigir-me la paraula (i jo era la seva cap de
pastisseria!) perquè el coulant de xocolata va ser l’únic plat que va sortir
ressenyat amb un bien, sense peròs ni contrapartides.
Jo estava enamorada de totes i cadascuna de les postres que servíem, és més,
alguns dels plats de la carta com el lomito de cordero amb cruixent de la seva
pell i cremeta d‟enciam, o l’amanida de brots tendres amb guacamole, oli de
pistatxos i llagostins m’encantaven! Sempre m’han semblat bons plats i ara els
faig de tant en tant. I jo sempre m’he dit que una persona que es dedica
professionalment a ser molt exigent i a qualificar restaurants d’alta categoria
digui de la teva cuina que està bé però normalillo, doncs ja és tota una proesa.
Ja em fèia il·lusió treballar en un restaurant on la gent vingués a veure què s’hi
fèia. I si alguna cosa no es fèia prou bé, teníem tota una vida per millorar-la.
Aquí teniu la crítica de Capel sobre Las Duelas a El País. Passeu-vos-ho bé
llegint-la. La tartita de manzana en surt mal parada, ara veig que la pasta de full
podia haver estat un milió de vegades més cruixent, i que la gelée que la
pintava hi sobrava. L’error no estava pas en la tartita, l’error hagués estat onze
anys després seguir fent-la igual. Ah! Si el senyor Capel hagués tastat la torrija:
hauria flipat.
Però no oblidaré mai aquella escena, ni la meva història del viatge a La Rioja,
ni aquella recepta de coulant. I no dubto en fer-la servir sempre que la
necessito, com va ser el cas d’aquesta ocasió, on la vaig utilitzar cuita més del
compte per poder fer-ne unes parets gruixudes per sostenir la cirera fresca i
protegir-la de la calor, i amanida amb uns quicos cruixents per evitar que tant
de dolç resultés empalagós.
Tarte aux cerises: la sablée brettonne:
Aquest nom el poso en francès perquè aquí quan diem un pastís tendim a
pensar en una base de pa de pessic, i aquest no és el cas.
La tarte aux cerises que vaig fer va ser un acte d’aventurera intrèpida.
Habitualment, quan es fan pastissos en un obrador, d’aquests destinats a ser
exposats en una vitrina refrigerada per ser venuts i transportats a casa, es fan
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amb una base de pasta brisa o pasta sucrée, de certa resistència. Per
aconseguir aquesta resistència, tant a la humitat com al transport, es fan servir
fòrmules amb bastanta proporció de farina, més ous i no massa mantega.
A la carta de la inauguració del Bravo24 de Carles Abellan a l’hotel W de
Barcelona, teníem una tartita de cerezas amb salseta de vinagre de Mòdena i
gelat de flor de romaní meravellosa. Sí: meravellosa. La base era de sablée
bretonne, molt cruixent, molt fràgil, i molt gustosa: tota ella era mantega bretona
i pols d’avellana i ametlla, amb un toc de sal, i s’engrunava de només mirar-la.
Com que el pastisset era de talla petita i es muntava just al moment que el
client la demanava, la crema entrava en contacte amb la galeta just segons
abans de ser servida, i no hi havia temps que s’humitegés ni que perdés
textura.
Dissabte vaig utilitzar aquesta recepta per fer un pastís de talla gran, destinat a
ser transportat, i que es menjaria una hora després del muntatge. Amunt el
sabor i la textura! Avall les comoditats! Això és ser agosarat. Vaig estar
aguantant la respiració tot el trajecte de casa al parc. No em vaig atrevir a obrir
la caixa del pastís i mirar a dins fins que no va ser moment d’ensenyar-lo a
tothom, tement totes les desgràcies possibles: una base tova i humitejada, un
pastís esquerdat i engrunat,… El meu sospir d’alleujament en descobrir el
pastís va ser sonor. L’invent va funcionar.
Amb l’Òscar Soneira vam fer una mica de repàs i vam veure que un dels pocs
pastissers que utilitzen aquesta sablée en els seus pastissos a Barcelona és
l’Isaac Balaguer, el germà desconegut de l’Oriol Balaguer. Així que… ja en som
dos d’intrèpids pastissers a Barcelona.
Tarte aux cerises: la crema pastissera:
Aquesta recepta és la que es fa servir de forma habitual a l’Hotel Princesa
Sofía de Barcelona. El Señor Pedro, que segons les meves fonts ja s’ha jubilat,
la va portar dins la seva maleta de xef pastisser des del Via Veneto, deu fer uns
trenta anys. És recepta de la vella escola, i és boníssima, carai.
La primera vegada que me la van deixar preparar sola, una tarda de torn seguit
amb servei de nit ara deu fer gairebé quinze anys, el Señor Pedro em va
dir: esta vez que quede muy muy fina, que esta noche cena el Rey y siempre
toma crema. I a mi, amb tots els nervis disparats, no se’m va acudir altra cosa
que dedicar-me a desclarar els ous un per un, com sempre, però retirant-ne el
finíssim tel que els envolta juntament amb aquell petit grumollet de clara que
sempre hi queda enganxat. M’hi vaig estar hores. Rovell per rovell. Estava sola
a l’obrador i la resta de tasques de la llista no importaven, ni tan sols les havia
llegit. Les mans se m’esquerdaven i les petites ferides que em fèia amb les
punxetes de closca després de tantíssimes dotzenes seguides em picaven.
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Estava totalment en mode visió de túnel. Potser eren 240 ous. I en cap moment
vaig caure que seria molt més senzill i ràpid desclarar els ous com ho fèiem
habitualment i després, simplement, passar els rovells per un colador.
La crema va quedar finíssima. I em vaig guanyar una setmana de bromes i
riures dels meus companys. Quin cas, Maria!
Ara… aquesta recepta va amb mi on sigui que vagi. Me l’estimo amb bogeria.
Els clafoutis de cireres:
Els clafoutis que vaig fer vénen de la Fonda Europa. La recepta és la que em
va passar el Lorenzo, el cap de cuina que va ser l’ànima d’aquella casa durant
els molts anys que en va ser capità. L’un va ser fet amb cireres fresques
desossades, l’altre va ser fet al natural i servit amb una capa de confitura de
cireres casolana a sobre.
I aquesta versió catalana d’unes postres franceses, més franceses que
la liberté, l‟egalité i la fraternité, han estat servides a París, en hotels i obradors
de pastisseria de prestigi, passant per davant a l’hora de fer el tast, a receptes
franceses. Sense que el xef en qüestió ho sabés, això sí, o la petita proesa
hauria estat impensable.
Quan això ha passat… la petita patriota catalana que porto a dins, la que
enyora els ossets de ventre de La Garriga, la llonganissa i les olives farcides
(que no hi ha cordons de trobar als supermercats francesos!) i que quan sóc a
l’estranger es posa molt sensible, ha explotat i m’ha traspassat la pell enfora,
m’ha fet pujar els colors a la cara de l’emoció i haver d’aguantar un petit crit
d’eufòria.
Alerta el nord, que aquest país que és tan petit fa uns clafoutis de chapeau!
Aquestes són algunes de les històries dels pastissos d'aquell dissabte. Si em
poso a estirar fils n’hi trobaria moltes més.
Aquesta entrada, en definitiva, és l’expressió de la necessitat de compartir una
mica més. Amb els que vau ser al parc, perquè vau fer del dissabte una
tarda meravellosa. I amb els que no vau poder ser-hi, perquè d’alguna manera,
si és possible, pugueu tastar els pastissos. Tot, al cap i a la fi, és una cançó
d’amor.
"And everything about it is a love song
Everything about it"
Paul Simon, Everything about it is a love song
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PLANTAR UNA POMERA O IMPRIMIR UNA POMA:
ELS NOSTRES AVIS S’EQUIVOCAVEN

Real Food: 3D Printed
Foodini helps create savory or sweet cuisine. The food is real food, made from
fresh ingredients prepared before printing. Promoting cooking with fresh
ingredients, Foodini manages the difficult and time-consuming parts of food
preparation that often discourage people from creating homemade food.
Plantar una pomera o imprimir una poma.
Dèien que plantar un arbre forma part de les coses que s’han d’ensenyar als
fills. Sona bonic.
Però s’equivocaven. No necessitem arbres. Necessitem impressores. De fet, és
inaudit que la humanitat hagi arribat fins aquí sense impressores i només amb
arbres.
Imprimir pomes és la solució a la fam al món. Ho diu aquí. I al menjar dels
astronautes. I sobretot als inconvenients de cuinar.
I a més la impressora és catalana i natural. L’empresa que duu la iniciativa és
Natural Machines. Si és natural ha de ser bo.
És important que els ingredients que alimenten la màquina triguen 30 anys a
malmetre’s sense estar a la nevera i això vol dir que és bo pel tercer món,
on no en tenen de neveres. Hauran de comprar l’escàner 3D que cal perquè la
impressora detecti la forma de l’aliment, però serà barat. Més barat que la
nevera. I més ecològic, clar. Que plantar una pomera.
Imprimir pomes en 3D és el futur. Però primer farem pizza, hamburgueses
i nuggets. Perquè agraden a tothom. Perquè qui passa fam, passa fam perquè
li falten pizza i nuggets. I la impressora de menjar en 3D és un avenç necessari,
per la fam i pels astronautes, viable perquè ja la trobem a faltar a totes les
cuines i ha vingut per instal·lar-s’hi i quedar-se. A totes. Que no, que no és una
qüestió de viabilitat, que la necessitem per avançar. Aviat serà el nou
electrodomèstic a les cuines de mig món, però els astronautes sumats no
arriben a ser mig món.
Així que està decidit. Serà la nova revolució que substitueixi el microones i el
foc a cases, restaurants i pastisseries. Les figures geomètriques al plat fan
bonic, no ho pot negar ningú. Oh! “Nah, les fa la màquina, jo no faig pas res,
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hehe”. “Vas, la compres, tu, i és com la Thermomix: un abans i un
després.” Res a veure amb fer un peix a la planxa i una amanida, ni amb
comprar un pollastre a l’ast. Molt més pràctic.
Plantar un arbre no és com imprimir una poma. A vegades s’hi fa un cuc.
Imprimir coses que es mengen és el futur.
Cuinar? Què vols dir amb cuinar?

...l’antídot.

Informació sobre l’antídot: Multipremiat guanyador de l’Oscar al millor
curtmetratge el 1987 i el gram premi del festival Annency, sent a més a més
l’únic film de duració inferior a una hora en optar a la Palma d’Or al Festival de
Cannes dins de la secció oficial de llargmetratges. Dirigit per Frédéric Back,
guanyador de dos premis de l’acadèmia i nominat quatre vegades, “L’homme
qui plantait des arbres” està considerat un dels millors films d’animació de tots
els temps i el millor curtmetratge de la història segons els usuaris de la Internet
Movie Database (IMDB). Font: Filmaffinity.
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280 QUILÒMETRES A VELOCITAT MELBA
Aquell diumenge vaig servir un esmorzar de somni a domicili a La Bisbal
d’Empordà. A 256 km/h. a través del cosmos i a 120 per l’autopista, amb bona
música i, entre moltes altres coses, les madalenes de préssec i gerds Melba en
una capseta al portaequipatges.
Diu Niki Segnit que:
Entre las damas de la alta sociedad a principios del siglo XX, no eras nadie
hasta que hubiera un postre de melocotón que llevara tu nombre. (…) El gran
chef francés Auguste Escoffier creó el melocotón Melba para la diva Dame
Nellie Melba, cantante de ópera australiana.
Els esmorzars de luxe a domicili que preparava eren de luxe, entre altres
coses, perquè el client podia escollir amb total llibertat què hi hauria. Jo
proposava punts de partida, però la llista sempre era oberta a qualsevol desig o
idea. I en aquest cas, les madalenes de préssec, gerds, vaïnilla i ametlla,
inspirades en aquestes grans postres clàssiques d’Escoffier, em van tornar a
venir al cap després de molt de temps, les vaig proposar, i van acabar a taula.
I són elles les que vénen.
És curiós. Tants altres encàrrecs que havia fet i fins aquell dia no
s’havíen presentat (de venir en forma de regal-present al present-avui). No som
nosaltres qui tenim les idees. Si fos així, les tindríem guardades com en una
capseta, en algun racó de l’armari del cervell, llesta a ser oberta en cas de
necessitar inspiració, i cada cop que la obríssim hi trobaríem la mateixa
quantitat finita i ja coneguda d’opcions possibles. Les de sempre.
Amb mi això no passa. No les tenim, no les posseïm, no les dominem, les
idees. No escollim quina idea tenir al moment que la desitgem. D’alguna
manera, les idees no són mèrit nostre. Mèrit nostre potser és obrir un espai on
es puguin manifestar, assolir tècniques i desenvolupar habilitats per fer-les
físiques, per parir-les en forma tangible, un cop elles truquen a la porta i
demanen pas.
No
crec
que
sigui
elecció
nostra.
O
hagués
vist
les
madalenes Melba disponibles i dient agafa‟m a mi! a cada encàrrec en què em
demanaven propostes.
No. Les madalenes sembla que vénen quan volen i així mateix se’n van. Potser
no de la manera tant figurativa que té de plantejar-ho Plató, en la seva teoria
del Món de les Idees, sinó potser més com el viatge en el temps de Il
Maria Nicolau – Margarides i albercocs

91

Pantheon que proposa Miquel del Pozo a Twitter, en un dels seus vespres de
mirar l’Art els diumenges a la nit que són una delícia.
Potser en aquest cas el ganxo que va portar les Melba al present, al meu
present, va ser la visió de l’èpica llauneta de préssecs en almíbar que venia
amb el lot de Nadal i que, per descomptat, ha de ser a qualsevol lot de Nadal
que aspiri a dir-se’n.
Potser va ser el moment que vaig obrir la llauneta, vaig escórrer els mitjos
préssecs i vaig sucumbir a la temptació golafre d’agafar una de les polpes
flonjes amb els dits abans que toqués plat per menjar-me-la en dues
mossegades, amb un moviment de cap ràpid i la boca ben oberta com quan un
ós caça un salmó, els ulls neguitosos pispant a cantó i cantó i les galtes
vermelles d’un no m‟ha vist ningú. I *crack!* Heus aquí l’espurna.
Potser va ser aquesta sensació de polpa sucosa i dolça, de vermell als llavis,
de cremositat làctica de préssec i ametlla que Escoffier va sentir davant de la
diva Dame Nellie Melba?
Una idea que s’invoca com un ninja amb una bombeta de fum, que s’esvaeix
quan vol i torna quan li sembla, si se sent cridada per la sensació concreta que
li fa joc:
Al primer taller de pastisseria per nens que vaig fer farà uns vuit anys.
A la festa de celebració del viatge a Vancouver i el comiat dels amics abans
de marxar a viure a París.
Al berenar picnic sorpresa a una masia a la muntanya, en una taula de fusta
massissa plena a vessar d’amics, farà cinc anys, quan vam celebrar que
seríem un més a la família.
I aquell diumenge.
I sempre agrada moltíssim, és una recepta senzilla, gustosa, fresca i dolça. La
podríem fer sempre! A cada encàrrec! Em dic quan l’estic fent. Fes-ne pel
sopar del més que ve! Em diuen a vegades quan la proven.
I un segon després se’n va, es tanca l’escletxa, la fumerola s’esvaeix, i és com
si aquesta idea no hagués existit mai més.
Us imagineu com deuen resultar les Melba trucant a la porta i demanant pas al
cap d’un músic, d’un ebenista, d’un sastre…?
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EL RETORN A L’ORIGEN O LA INSIPIDESA
En aquest darrer capítol comparteixo una anècdota molt petita que deixa
entreveure un dels grans dilemes que a vegades hem d'enfrontar els cuiners, i
que farà una mica de pròleg i reflexió personal a un article de Dídac P.
Lagarriga.
Les hores de degustació lenta que m'ha regalat llegir-lo són infinites.

Pròleg: El sabor dels carbassons

Fa uns anys vaig dirigir un restaurant que formava part d’un hotel nou i que
vam estrenar entre tots. D’entre les moltes coses interessants que hi vaig viure,
hi havia el compartir, els dies que l’agenda ho permetia, la taula de l’esmorzar
amb el propietari de l’edifici i l’empresa.
Ell ho vèia a vista d’ocell, jo treballava a peu de terra, i les converses que
resultaven de posar en comú els dos punts de vista diferents i a la mateixa
taula els dos caràcters entusiastes eren magnífiques.
Era molt enèrgic el senyor Gustau, s’indignava amb facilitat, i aquell dia va
posar el crit al cel i es va aixecar de la cadira d'una revolada per la mala costum
que tenim els cuiners, dèia, de posar sal al menjar: “Si poseu sal als
carbassons, no tenen gust de carbassons, sinó de sal!“. Sentint-me d'alguna
manera íntimament d’acord amb ell, i alhora sabent que la nostra
responsabilitat era fer funcionar el restaurant i que, per la zona i el tipus de
client que teníem, aplicar aquell principi ens hagués dut a tots a la ruïna i a
l’atur, la única resposta possible aquell dia va ser servir-nos a tots dos una altra
tassa de cafè i dos entrepans de truita, i fer virar la conversa cap els falciots
que niaven sota la teulada dels apartaments del quart pis.
Els carbassons tenen gust de carbassó. El dia que els carbassons no tenen
sabor a un paladar despert, llavors és potser el moment de veure què, en
concret, passa, i si el que passa li passa als carbassons o al nostre paladar.
A partir d'aquí comparteixo l'article íntegre escrit per Dídac P. Lagarriga,
publicat al Diari Ara a Barcelona el 15/01/2015 i que podeu veure en la seva
edició original impresa rera aquest enllaç.
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La Insipidesa
Elogi de la “insipidesa com a mecanisme per desfer-nos d’aparences i dobles
morals. la insipidesa despullada de prejudicis i d’estigma, és a dir, no entesa
com a mancança de sabor, com ens assegura aquell gran compilador i
modelador de prejudicis culturals: el diccionari”, sinó com un retorn a l’origen de
tots els possibles.
"Potenciar els sabors i ressaltar l’espectacularitat dels fets és una de les
característiques de la cultura contemporània, amb tots els desajustos que això
comporta. És un exemple més de com les manifestacions exteriors i interiors
estan vinculades: a mesura que necessitem més sals i sucres en la nostra
dieta, més depenem alhora d’esdeveniments impactants, més sensacionalistes
que sensacionals. Ens acostumem als sòlids i líquids (no en direm aliments)
processats, on els additius i els potenciadors de sabor modulen la nostra
percepció gustativa, de la mateixa manera que consumim un imaginari
processat, fet d’opinions i valors de carcassa llustrada, de pirotècnia i
orquestra, en definitiva, d’efectes especials que, com les ingestes de quantitats
de sals i sucres diàries, ens allunyen de la condició natural.
Imparcialitat i acceptació
Els processos lents, el silenci i la insipidesa es veuen amb suspicàcia, quan no
són directament un insult. Com una bola de neu que va creixent, l’estrès que
comporta aquesta artificiositat dels esdeveniments s’agreuja amb l’excés del
consum de sals i sucres, ja de per si estimulants. Si a més tenim en compte
que tant l’espectacularitat com els potenciadors dels sabors provoquen
dependència, ja que tendeixen a anul·lar la voluntat i l’autonomia d’elecció de
qui els consumeix habitualment, els desajustos es fan evidents. Un alarmant
desequilibri intern (nutricional, psicològic) i extern (social, ecològic, etcètera).
A ningú li sembla estrany que els metges recomanin rebaixar el consum de sals
i sucres per mantenir una dieta equilibrada. Però si veiem aquest vincle entre
interior i exterior, si entenem que les sals i els sucres afegits formen part d’una
cultura que valora l’artifici per sobre de la naturalitat, podem concloure que el
canvi és molt més profund que una simple modificació de la dieta, amb una
dimensió molt més general, on la nutrició hi està inclosa, però no n’és la
finalitat. El que se’ns demana, progressivament, és un elogi de la insipidesa
com a mecanisme per desfer-nos d’aparences i dobles morals. La insipidesa
despullada de prejudicis i d’estigma, és a dir, no entesa com a mancança de
sabor (com ens assegura aquell gran compilador i modelador de prejudicis
culturals: el diccionari).
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No aferrar-se a les coses
De fet, és el centre de tots els sabors, allà on entenem plenament, és a dir,
experimentem amb els sentits (i no només de forma teòrica), què vol dir
desaferrar-se i quins efectes ens produeix. La relació entre insípid i no aferrarse és tan nítida que en xinès s’expressa amb la mateixa paraula (dan ), com
explica François Jullien al seu llibre Elogio de lo insípido (Siruela). D’aquesta
visió mil·lenària que ha afectat la política, la psicologia, les arts i l’espiritualitat,
en la seva obra Jullien escriu: “La qualitat de la insipidesa es desplega en tots
els sentits. Per principi, és indiferent a les fronteres: per construir el valor del
neutre, la insipidesa es troba en el punt d’inici de tots els possibles i fa que es
comuniquin. Com el gust insípid, el mèrit del qual consisteix a no estar limitat
per una determinació particular i, consegüentment, es pot transformar de
manera infinita, el tema de la insipidesa es renova en la cultura xinesa sense
deixar-se acotar, i es beneficia de cadascuna de les escoles (confucianisme,
taoisme, budisme) per expressar un ideal comú en les diferents arts”.
Efectes alliberadors
Si necessitem un lema, podríem dir que el sabor ens lliga i la insipidesa ens
deslliga. “La interioritat capaç de copsar la insipidesa del món recobra en aquell
mateix moment la quietud i la serenitat. Quan la consciència ja no es deixa
atrapar per la diversitat dels sabors i sap percebre la indiferenciació essencial
que serveix de fons a totes aquestes diferències, el món torna a trobar-se
disponible, desapareixen les focalitzacions i els bloquejos, s’anul·len tant les
sobredeterminacions del desig com els entrebancs i tot coopera
espontàniament i de bon grat”, reflexiona Jullien. Al mateix temps l’autor ens
alerta que no es tracta d’una moral de solitaris que viuen retirats del món, ja
que, tradicionalment, la lliçó ha servit per a la cultura xinesa també en el pla
polític i de gestió social.
Balança equilibrada
“A mesura que cap sabor ens atreu més que un altre, ni està privilegiat
respecte a un altre, mantenim la balança equilibrada i deixem que la lògica
inherent a l’existència es desenvolupi espontàniament. Només la preferència és
font de desordre i enfosqueix la transparència dels processos naturals. El
governant que sembla igual d’insípid per a tothom, gràcies al seu
desaferrament interior, pot renunciar a qualsevol ingerència, preservar la
immanència reguladora i fer que regni la pau”, escriu Jullien. Una virtut que
comença en un mateix, passa per la família i arriba al pla social, ja que la
coherència pràctica va per sobre dels discursos i els estaments teòrics.
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Les arts tradicionals xineses
Les arts tradicionals xineses, com la pintura, la música, l’escultura i la poesia,
també són un bon reflex d’aquesta interiorització de la insipidesa, un aspecte
que estudia Jullien al llibre: “Pintors reconeguts com Ni Zan (s. XIV) van pintar
paisatges sense voluntat de seduir ni de retenir la mirada o forçar l’atenció del
qui ho mira. No obstant això, aquest paisatge existeix plenament com a tal. Un
paisatge monòton que conté en ell mateix tots els paisatges, on tots es fonen i
es dissolen”.
Per tot això, la nostra capacitat per recuperar-nos, adaptar-nos i desenvoluparnos positivament davant les circumstàncies adverses troba en el cultiu de la
insipidesa un aliat immillorable. Com ens va deixar Confuci: “El Tao de l’home
de bé és insípid, però no cansa”."
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GRÀCIES
A tu.
A tots els que us sentiu i sou part d'aquesta història.
A la pastisseria per ser llenguatge i vehicle.
A la cuina que ens uneix.
A tots els qui tenen el coratge de capbussar-s'hi per disfrutar-la i fer-la florir:
que la cuina no existeix, sino que es fa fent-la.
A les margarides per la seva senzillesa bellíssima.
Als albercocs per oferir-se en ple a cada primavera, esclatants, sucosos i
excèntrics.
Al regal dels sentits.
Al plaer de sentir.
A la oportunitat de compartir-ho.
Amb un riure gran dels de menjar fent engrunes i gronxant les cames.

Sent-te lliure de compartir tot o part d'aquest llibre amb qui vulguis citantne la font.
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Maria Nicolau
a Barcelona, l'Agost del 2016.

Maria Nicolau – Margarides i albercocs

98

