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Talleu el carbassó a rodanxes molt
fines i deixeu-lo macerar durant
una mitja hora en una salsa elaborada
a parts iguals amb suc de llimona i
oli d’oliva. Després, col·loqueu el car-
bassó en un plat i recobriu-lo amb
encenalls de parmigiano. Prepareu-lo
amb uns quants pinyons torrats i
serviu. És un entrant lleuger, fàcil i
molt ric en calci.

Canelons a
PepaCroqueta

Carnsde caça a
la cuinadeTópik

]El concurs internacional alemany
Mundus Vini ha atorgat una meda-
lla d’or al cava Freixenet Casa Sala
2005, el segon any d’aquest cava
artesà amb què Freixenet ret ho-
menatge als seus orígens. D’altra
banda, The Drink Business ha
destacat la figura de l’enòloga de
Freixenet Glòria Collell, creadora
dels vins Mía, com una de les 50
dones “més potents” del món del vi
i professional que cal tenir en
compte aquest 2013. / R. Francàs

]Les germanes Olga, Sílvia i
Laura Piera celebren aquests
dies el primer aniversari de la
seva botiga gastronòmica Pepa
Croqueta (Laforja, 105). Ho fan
encantades amb l’èxit de clients
apassionats per les croquetes i
disposades a continuar ampliant
la llista de productes que oferei-
xen. L’última novetat ha estat la
incorporació de canelons amb
diferents farcits.

]La cuina de Tópik (València,
199) s’adapta a gustos i butxa-
ques. El xef, Adelf Morales, ofe-
reix des de plats amb accent
japonès (col·labora amb un res-
taurant de Tòquio) fins a un
interessant menú de migdia per
12 euros en què triomfen espe-
cialment els arrossos. Ara acaba
d’incorporar els plats de caça
–la becada només per encàrrec–
com a estrelles de la temporada.

L orca, Xirgu i Rivas
Cherif, a Barcelona
el 1935. Quin trio.
Federico García

Lorca havia arribat el 9 de
setembre. Estava content de
tornar. Estimava aquesta
ciutat, molts ciutadans i l’em-
briagava l’aroma únic que
n’emanava, i no només el cul-
tural. Com a creador, no feia
més que rebre entusiasme.
S’allotjava al Majestic.
Margarita Xirgu tornava a

l’escena local, i aquesta ve-
gada gràcies a Federico; ella i
la seva companyia havien fet
aquest viatge acompanyats
per García Lorca. Quan va
aparèixer ella, el públic que
omplia el teatre Barcelona li
va tributar una aclamació tan
sentida que, per intensa i in-

terminable, la va fer plorar.
CiprianoRivasCherif, esce-

nògraf i dramaturg, aleshores
ja era admirat principalment
per la seva qualitat com a
director i pioner en aquesta
responsabilitat. Era cunyat
d’Azaña, en haver-se casat
amb la seva germana Dolores.
El 12 de desembre, García

Lorca, que encara era a Barce-
lona, actuava a les deu de la
nit al Casal del Metge. No no-
més va pronunciar la confe-
rènciaCómo canta una ciudad
de noviembre a noviembre, si-
nó que també es va asseure al
piano i va entonar a la sevama-
nerauna sèrie de cançons, ver-
bigràcia Los cuatro muleros.
Xirgu no hi va poder as-

sistir, en haver de representar
al Principal Palace de la Ram-

bla la sevaDoñaRosita la solte-
ra o el lenguaje de las flores.
I per celebrar aquella confe-

rència musical, els seus admi-
radors rendits li van dedicar
un sopar homenatge al restau-
rantde l’estaciódeFrança.Ha-
via guanyat recentment crè-
dit, ja que se n’havia encarre-
gat el reconegut professional
Miquel Regàs. S’hi van con-
gregarmig centenar de perso-
nes, a banda de Xirgu i tota la
companyia; per a ella, Lorca

va repetir la conferència.
En finalitzar l’àpat, el pia-

nista Vilalta va interpretar
pecesd’Albéniz i deFalla. I lla-
vors va actuar Sagarra. Real-
ment va ser tota una actuació,
com es veurà tot seguit. El
poeta va recitar uns poemes
festius, que es van guanyarFe-
derico i el selecte auditori. I
per això els va anunciar un
plat fort, peròqueel tenia a ca-
sa. Rivas Cherif l’hi va acom-
panyar en taxi: Diagonal 400.

Quartilles en mà, va recitar
la seva colossal Balada de Fra
Rupert i així es va donar a co-
nèixer aquella sàtira còmica.
Va ser acollida amb tant goig i
gresca queXirgu li va arrabas-
sar els papers, es va enfilar en
una cadira i va recitar ella
aquell formidable poema sar-
càstic anticlerical.
En acabar aquell festival go-

liardesc, Federico va sentenci-
ar: “Quegranqueets,Margari-
ta! Ambuna actriu com tu i un
poeta com Sagarra, la llengua
catalana no morirà mai”. I
Wert encara no s’ha assaben-
tat que no hi podrà fer res,
com Felip V, Primo de Rivera
i Franco.c

Reconeixements
per aFreixenet

UN HERMITAGE D’ALTURA
Durant els dies d’ambient
preelectoral el tema de
l’Hermitage es va fer servir
amb finalitats propagandísti-
ques. Ara, un cop recupera-
da la tranquil·litat, s’ha de
valorar el tema amb prudèn-
cia. Que es negociï la possi-
bilitat d’instal·lar aquí una
seu d’un museu que està
considerat com un dels
millors del món té, òbvia-
ment, un cert interès. El
lloc proposat no em sembla
pas atractiu, sinó tot el con-

trari, almenys per a aquest
tipus d’oferta. Reconec que
aquest problema resultaria
del tot irrellevant i secunda-
ri si el conjunt destinat a
les naus portuàries triades
fos d’allò més espectacular.
Ja se sap que l’Hermitage
té una col·lecció fabulosa; el
que és important, amb tot,
és el que ens enviaran a
Barcelona. I insisteixo en
aquest extrem, ja que vaig
visitar l’exposició que el
museu va presentar fa rela-
tivament poc al Prado ma-

drileny i em vaig emportar
una decepció: molts noms
de segona o tercera catego-
ria i poca rellevància dels
grans mestres. Una mica
semblant al que va passar
quan es va penjar un con-
junt del Thyssen-Borne-
misza al monestir de Pedral-
bes: decebedor i amb, poso
per cas, un Zurbarán adot-
zenat i un Velázquez més
que dubtós. En resum, sí a
l’Hermitage, però no a
qualsevol preu i segons el
que enviïn.
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Lorca, Xirgu i Rivas Cherif, a l’estrena de Doña Rosita

MAGDA CARLAS
Barcelona

E stem en plena voràgine
de descomptes i, per
tant, en el millor mo-
ment per obtenir el que

necessitem amb menys pressu-
post. Per desgràcia, en el tema de
l’alimentació no hi ha rebaixes i
estalviar en la cistella de la com-
pra no sempre és fàcil.
A més a més, la

nostra salut depèn
en gran part del
que mengem i, per
tant, cal que si-
guem prudents.
Especialment, en
algunspunts. Com-
prar en un bon es-
tabliment, per
exemple, és obliga-
tori, sobretot els
aliments frescos.
És important que els aliments si-
guin de qualitat, que el temps
d’emmagatzematge sigui el mí-
nim i, si és possible, que sapi-
guem d’on procedeixen.
Un altre punt que de vegades

és conflictiu en l’estalvi és aprofi-
tar les sobres. Es tracta d’un re-
curs molt comprensible però que
s’ha de fer bé. Els aliments no són
eterns, tot i que siguin a la nevera
i tinguin més o menys bon aspec-
te i fins i tot un gust acceptable.
No només és un tema de segure-
tat microbiològica, sinó de valor
nutritiu. És evident que la verdu-
reta refregida del dia després no
té el mateix valor que la verdura
acabada de fer. És a dir, que elmi-
llor per estalviar és calcular bé les
racions de cada menú i evitar els

excedents. I, sens dubte, planifi-
car elsmenús. Per cert, els conge-
lats tampoc no són eterns.
Un altre punt que cal tenir en

compte és la ingesta correcta de
proteïnes. Com que els aliments
proteics d’origen animal són els
més cars, hi pot haver una certa
tendència a viure de grans plats
de farinacis (arròs, pasta...) o
d’amanides. Si s’exagera, pot
comportar un dèficit de proteï-

nes d’alt valor bio-
lògic que no afavo-
reix la salut.
Una tendència

estalviadora que
aquest mes pot ser
molt temptadora
és menjar cada dia
a base de barretes
substitutives (o si-
milars). Ésmés ba-
rat que un menú,
més pràctic que el

tàper i, a sobre, pot ajudar a per-
dre les seqüeles nadalenques.
S’ha de vigilar amb les dietes
d’aquest tipus perquè ni van bé
per a tothomni són sempre equili-
brades. En fi, que algunes rebai-
xes poden sortir molt cares.c
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El poema satíric
‘Balada de Fra
Rupert’ el va donar
a conèixer
gràcies a ells

Carpaccio de carbassó

Quintriopera la
sàtiradeSagarra

El suggeriment
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LLUÍS PERMANYER NUTRICIÓ

Cava artesà
Freixenet Casa
Sala 2005
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