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SÓLLER

Les darreres setmanes del 2009 i aquestes primeres del recén
estrenat2010 han estatmoltfructíferes pel que respectaa les
noves publicacions de llibres de cuinaque hansortit a lavenda:
Cine a laCarta ( edRaima),SimfoniaGastronòmica ( edSiruela) o
S’assassí d’es Tumbet , el darrer llibre deXescBonnin .
De tots ells us enparlaré durantels propers articles, jaque avui
dedicaré la jornadagastronòmicaa lapresentació del llibre: Illes
Balears, escola de cuina , editatper ladirecció general de formació
professional i aprenentatge permanentde laconselleriad’educació i
que fapoc que hasortit al carrer. Faunany aproximadament, des
de laDireccióGeneral d’FP i amb l’ajut comacoordinadord’en
Toni Pinya, es vacomençaragestaraquest llibre que presentaun
seguitde receptes elaborades pels alumnes i professors enels
diversos instituts de les Illes ones cursenels cicles formatius de
cuina: l’IESAlcúdia, l’IESCalvià, l’IES IsidorMacabich, l’IES
JuniperSerra, l’IESMarc Ferrer, l’IESMariaÀngels Cardona ,
l’IES PuigdeSaFont i comno, l’IESGuillemColomCasasnovas.
Ambunaedició i fotografiamoltacurades, el llibre ens ofereix
quasimig centenarde receptes presentades de formabilingüe
Català/Castellà i acompanyades amb consells i comentaris sobre les
mateixes; amés d’unabreupresentació de cadaundels centres
participants.
Usant les paraules del pròlegdel SrMiquelMestreMorey,
DirectorGeneral de Formació Professional iAprenentatge
Permanent; no es potdefinirmilloraquests llibre que així:
“ (...)M’agradariaque aquestapublicació fos unreconeixementa
tots els que al llargdemés de 80 anys, d’unamanerao l’altra, amb
les sevesmans, el seuconeixement, el seucoratge i la sevasaviesa,
hanposat laformació professional de les Illes Balears enel puntde
mirade les nostres empreses. (...)”
“(...) fruitd’unabarrejadissade coneixements bàsics de química,
de ciències, dematemàtiques, d’art, d’història i de culturapopular.
Tots aquest elements formenels pilars del bonprofessional, i també
de lacuina.(...)”
Undels aspectes quem’agradariadestacar, és que el fetde que hi
siguinpresents instituts de totes les illes de l’arxipèlag, faque el
ventall de cuina tradicional sigui prousignificatiu
DeMenorcapodemtrobar lapanaderade roja (escòrpora) o arròs
de la terra.

Des d’Eivissaens proposen la llagostaa laEivissencao el Flaò.
Les propostes que arribendes deFormenterapassenperuna
Amanidade peix sec deFormenterao unguisatde bestiar.
De cuinade l’illadeMallorca trobampropostes tantvariades com
unacigalaMallorquinaamb caragols, uncruixents cremadillos, el
saborós aguiatde congre deCalaTorre, el fritde sangde xoto
cabrito unacolflori amb ametlles.
Però si el que busquemsónreceptes tradicionals però ambun toc
“especial” podemoptarperaferun“xups” de pollastre fregit amb
cremade gingebre i rotllets d’arròs, unanfós amb trampó gratinat
amb all-i-oli d’espinacs o ungató d’avellanes amb textures de

primavera.
I comno, no puc acabarde presentarel llibre sense deixar-vos una
receptade les que presenta l’institutde Sóllerperaque us
enllepoligueubé amb el llibre.
Cremadillos de crema
Cremapastissera: 1 litre de llet, 7 rovells d’ou, 200 g. de sucre, 100
g.de farina, llimona i canyella.
Elaboració: Posau la lletamb el sucre i els aromes aencalentir, i un
cop bullida ladeixaureposarfins que sigui tèbia.Apart, i dins un
bol, posauels ous i lafarina ( però no homescleu).Araapoc apoc
anauafegint la llet tèbiaa lamesclad’ous i anauremenantamb
suavitat, fins afegir tota la llet i obtenirunacremasense grums.
Posau-ho tot sobre el foc i ho encalentiu (no hade bullir). Uncop
espessa, deixaurefredar lacremadins unrecipientdiferentdel que
hemempratpercuinar-la.
Pastade fulls: 1 quilogramde farina, 5 dl d’aigua, 50 g. de
mantega, unaculleradade suc de llimonao vinagre i 950 g. de
mantega.
Elaboració: Realitzarduesmasses diferents: unaamb tots els
ingredients,menys els 950 g. demantega i l’altre amb aquests 950
g. de greix.Ambdues elaboracions hande tenir lamateixa textura,
és adir, igual de fluixes uncop amassades. Estirau lamassad’aigua
amb formad’estrellade 4 puntes i embolicauamb ella lamantega
fetaunbloc. Estirau-ho amb suavitatfins aconseguirunamassa
rectangulard’uncentímetre de gruixa i doblegau lamassa sobre sí
mateixaen tres plecs. Deixaureposaruns 15minuts. Llavors
repetiuaquestaelaboració 3 vegadesmés. Ladarreravegada ja la
podeudeixarestirada (½ cm) pera tallaruns discs del diàmetre
d’un tassó.
Posauaquests discs, d’unenun, sobre unpaperalimentari
espolvoretjatde sucre i estirau-los ovalmentamb l’ajutde
l’aprimador. Enel centre de lamassadisposau-
hi unaculleradade crema i doblegau les peces
sobre símateixes. Pitjauunamicaels cantons i
enfornau-los a200ºCuns 10minuts.
Bonprofit i bonasetmana.
parlemdecuina@hotmail.com

JoanA. Fernández
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Illes Balears, escola de cuina (I)

Una amiga meva de Barcelona, amb qui comparteix
moltes idees i sentiments, tant a través del facebook i com
amb els articles setmanals que li envio; em va enviar una
d’aquestes presentacions o power points i quan l’he oberta
m’ha donat la clau per iniciar l’article. Malgrat no sigui la
primera vegada que tract aquest tema, amb la presentació he
tingut una nova perspectiva per a desenvolupar-lo.
El menyspreu que s’ha tingut cap a la dona dins una gran
part de la història de la humanitat es veu reflectit en cada un
dels texts que amb el nom “escrits centenaris”, traduïts a
continuació, exposaré. Per més senzilla la lectura, els texts
traduïts aniran en cursiva.
El primer és de Zaratustra, un filòsofpersa que visqué durant
el segle VII a d. C Diu: “La dona deu adorar a l’home com a
un déu. Cada matí s’ha d’agenollar nou vegades consecutives
als peus del seu marit i amb els braços creuats demanar-li:
Què desitgeu que faci? Com podeu veure la humiliació ve de
temps enrere. I inclusiu es trobava dins molts diferents
legislacions com fou en un dels articles de la Constitució
nacional anglesa del segle XVI: “Totes les dones que
sedueixin i portassin al matrimoni als súbdits de sa majestat
mitjançant la utilització de perfums, pintures, dents postisses,
perruques, farcits dels malucs i pits, incorrerien en delicte
de bruixeria i el casament quedarà anul·lat automàticament”.
La bruixeria moltes vegades, per no dir totes, es pagava amb
la pena de mort, recordau el cèlebre judici de “Les bruixes de
Salem” i els distints autos fe celebrats contra les “bruixes” ,
moltes d’elles simplement eren coneixedores que empraven
plantes medicinals, pel Tribunal de la Inquisició?
La religió o els llibres sagrats també tenien delicte, com son
les Lleis de Mon d’un llibre sagrat de l’Índia, que a mes
d’esser irreverent el que diu, fa parts i quarts: “Malgrat la
conducta del marit sigui censurable, encara que es doni a
altres amors (o sigui que posi unes banyes de cérvol a la

dona), la dona virtuosa ha de reverenciar-lo com a un Déu.
(la figura masculina del Déu masclista també ve d’enfora)
Durant la infància la dona aprendrà del seu pare, al casar-se
del seu marit; si aquest es mor, dels seus fills ( encara que no
ho exposi queda ben clar que dels fills mascles) i sinó els
tingués, del seu sobirà. Acabava amb una frase prou
contundent: Una dona mai ha de governar-se a si mateixa. O
sigui dependència absoluta cap al mascle en qualsevol
instància de la seva vida. I això no és tan sols que hagi durat
fins ara, sinó que ha propiciat la violència masclista sobre la
dona que es pateix avui en dia.
Atès que també hi havia llibres de bona conducta, del que
n’he trobat alguns que no tenen tara, respecte a la manera de
comportar-se socialment la dona, al tractat de conducta
moral i costums de França, del segle XIV, “le Ménagier de
París” , l’atac cap a la dona encara és més violent, inclusiu en
fa una apologia a la violència contra la dona que és de
vergonya. Diu: “Quan un home fora reprès en públic per una
dona ( no especifica si amb raó o sense ella), tindrà dret a
copejar-la amb el puny o el peu i a rompre-li el nas, per a què
així desfigurada, no es deixi veure, empegueïda de la seva
fesomia. I remata el text: “I li estarà ben merescut per dirigir-
se a l’home amb maldat i un llenguatge agosarat”.
Tant el codi de Hamurabi, o sigui la Constitució de Babilònia
del segle XVII a d. C, tracta a la dona com un simple objecte
sense cap tipus de dignitat, de la qual l’home pot fer el que li
vingui en gana. A l’Alcorà, també deixen a la dona poc més
o menys com un drap brut.
A continuació venen les frases, dels “llumeneres” dels
distints personatges històrics que, no tan sols les amollaren,
sinó que les escriviren.
Començ pel conegut Enric VII, rei d’Anglaterra, i cap de
l’església anglicana, en el segle XVI; la qual em recorda un
article de la llei d’enjudiciament civil durant la dictadura

franquista, on es comparava en drets excloents , a la dona i
als subnormals. Podria esser que Franco s’inspirés en aquest
edicte. Diu el mateix: “Els nins, els idiotes, els llunàtics i les
dones no poden ni tenen capacitat per efectuar negocis”. A la
llei franquista, si els podien fer les dones, però amb
consentiment del marit”
La història de la humanitat quasi sempre s’ha cementat sobre
l’abús als més dèbils i fràgils. Excepte els pobles més
evolucionats, més en contacte amb la terra i al respecte a tot
el que els permetia la vida, als que en més d’una ocasió se’ls
ha anomenat de salvatges, han tingut cura de les dones, els
nins i els vells.
Una societat capaç d’emprar en gran mesura la violència per
resoldre els seus conflictes i no em refereix tan sols a la
violència física, n’existeixen moltes altres (mental i
emocional) em sembla que no està assumint el grau
d’evolució que li pertocaria, malgrat tots els seus avenços en
altres nivells: científics, tecnològics, etc. De sempre m’ha
semblat un absurd, anar a cercar naMaria per sa cuina,
pul·lulant per altres planetes, galàxies, amb uns projectes que
valen milions de dòlars, quan encara no s’ha estat capaç
d’arreglar la pobresa en el nostre planeta, quan tres quartes
parts de la nostra humanitat passa fam i estan mancats del
més mínim per viure amb dignitat.
La preparació de les noves generacions a través de
l’educació a tos els àmbits, des de la guarderia, fins a la
universitat, hauria d’esser l’eix fonamental
perquè elles tinguin la consciència
necessària perquè lacres com la que he
escrit de la manca de respecte i no tan sols
a la dona, sinó a qualsevol ésser humà
s’acabi d’una vegada per totes.
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La humiliació masclista de la dona


