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AMB molt DE gust 3 QUADERN DE GASTRONOMIA I VINS

Barcelona

Els cargols tenen detractors irreductibles i aficionats devots en una cassola arrelada
en la gastronomia popular. Guisats amb conill ofereixen un plat paradigmàtic.

Deliciosa cuina de secà
ARXIU

Miquel

Sen

Q

uan Paul Bocuse va recuperar el concepte de cuina de
mercat va deixar en evidència el mal costum de guardar una infinitat d’ingredients a les neveres.
Era una tornada al rebost immediat,
tal com passava a les masies, on la
cuinera s’aprovisionava en viu
d’aus, conills i cargols el dia anterior
en les festes assenyalades. Una cuina
popular, de fonda, en la qual no entra el disseny, dintre d’una estètica
de cassoles, platets, picades i sofregits.
La passió pels guisats de cargols
i conills segueix ancorada en la memòria del gust. També és cert que
alguns dels ingredients principals,
com el conill, van perdre categoria
gustativa a mesura que se n’industrialitzava la cria, una realitat a base de conills albins d’ulls vermells
contra la qual estan lluitant un
grup de pagesos situats en terres del
Matarranya.
HERBES SILVESTRES / Han recuperat la

raça bruna, camuflada com correspon als conills de bosc, uns exemplars que necessiten més temps de
cria. Els alimenten a base d’herbes
silvestres, empacades i seques. Al
capdavall un conill és un rosegador
que disfruta rosegant plantes aro-
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‘Festa Pallasso! La Pedrera rendeix
homenatge al món del circ amb la
festa Memorial Joan Busquets amb
tallers i espectacles com els de Claret
Clown, Pepsicolen o Katraska,
entre d’altres. Pg. de Gràcia, 92.
D’11.00 a 19 h. 9 euros.
‘Uncopdemà’ El Tibidabo acull
aquesta jornada solidària, avui
apadrinada per Xavi Hernández,
que dóna a conèixer la tasca
d’entitats no lucratives en favor de la
infància. 12.00 hores. 20 €; menors
de 18 anys, 10 €.
Porta Fi de festa amb les havaneres
del grup Port Vell (20.00 h) i correfoc
(22.00 h). Plaça de Sóller.
Badalona La Nit de Sant Anastasi
comença amb el ball i el Seguici de la
Ciutat (plaça de la Vila. 19.30 h) i
s’acaba amb la Cremada del Dimoni i
el piromusical (platja dels Pescadors.
22.00 h), i concert de Jarabe de
Palo (passeig Marítim. 23.15 h).
El Prat de Llobregat Festa Esplai,
celebració anual de la Fundació
Catalana de l’Esplai, amb més de 50
activitats lúdiques i educatives. Parc
Nou. D’11.00 a 17.30 hores.

33 Cassola de conill guisat amb cargols i herbes.
màtiques de secà. No és estrany que
els anomenin del romaní.
La seva carn defineix un paisatge que es complementa amb els cargols. Disfrutar d’aquests gasteròpodes és gairebé una devoció. A Lleida
s’imposa el bover, a València triomfen les grans baquetes, que arriben a
pagar-se fins a 1 euro cada peça. Per
a una cuina amb salses, en la qual
s’han de remenar els ingredients,
els més apropiats són els vinyals, de
closca dura, que no es trenquen amb
la facilitat del bover. Uns trossos de
closca grinyolant dissimulats en la

salsa arruïnen el plat.
A nivell urbà practicar aquesta
cuina de secà no és difícil, i encara
més si ens inspirem en els restaurants que la mantenen. Si a La Dolceta triomfen els cargols a la manera de Lleida, a Can Soteras han assolit una dimensió social evident,
amb convocatòries dels aficionats
a aquestes cassoles més famosos.
També ens segueixen temptant a La
Perla, alhora que Sergi de Meià ens
posa al dia unint actualitat i classicisme mitjançant un notable arròs
de conill amb cargols. H
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La vida de Ceferino Carrión, que
als Estats Units es va anomenar Jean Leon, té un cert paral·
lelisme amb el protagonista de la
pel·lícula Amèrica, Amèrica del director Elia Kazan: L’emigrant és
descobert com a polissó, però un
membre de la tripulació l’ajuda a
desembarcar a la terra promesa.
El vi Vinya Le Havre és un homenatge al port francès des d’on va
partir Jean Leon i la seva etiqueta, d’estètica molt cuidada, evoca
aquest episodi alhora que vesteix
un cupatge de Cabernet Franc i
Cabernet Sauvignon.
Fermentat en inox a tempera-
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Biocultura Última jornada d’aquest
saló dedicat als productes ecològics i
al consum responsable. Palau Sant
Jordi. Passeig Olímpic, 5. De 10.00 a
20.00 hores. 6 euros.
BCN La Casa Esperanza alberga el
certamen BCN en les altures, amb
moda, art, música i restauració, entre
d’altres. L’Esperança, 32. D’11.00 a
22.00 hores. Entrada lliure.
‘Flea Market’ Nova edició a la plaça
Blanquerna d’aquest mercat de roba i
objectes de segona mà. D’11 a 20 h.

tura controlada durant 18 dies, va
fer la malolàctica i la criança en barriques de roure francès i americà.
Després de més de dos anys en
ampolla destaca per les aromes de
fruits silvestres, sobre un fons de torrats. Persistent en boca, quadra molt
bé amb les carns vermelles, des de la
saborosa hamburguesa fins al delicat filet. H
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Sant Feliu S’acaben les Festes de
Primavera amb la diada castellera. (12
h) i els focs artificials (21.30 h) a la pl.
Estació. A més Exposició Nacional de
Roses (palau Falguera. 10 a 21 h) i
Fira Comercial i Industrial (recinte firal).

Sant Ponç Fira de Sant Ponç al
Poble-sec, amb parades
d’herboristeria al carrer Blai i la plaça
Bella Dorita. De 10.00 a 20.00 hores.
Guinardó Mostra d’Entitats i Fira
d’artesans al parc del Nen de la Rutlla.
De 10.00 a 20.00 hores.
Esplugues La Rambla del Carme
serà l’escenari de Firesplugues,
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Àltima Serv. Funer. 902.230.238
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aparador del comerç local, amb uns
80 expositors i gran varietat
d’activitats. De 10.30 a 20.00 h.
Gavà Festival Internacional de
Titelles, amb representacions en
diferents escenaris. D’11.30 a 19.00
hores. www.gavaciutat.cat
Terrassa 13a Fira modernista, amb
circ, música, teatre, artesania,
exposicions, gastronomia i
espectacles. www.terrassa.cat

jornadEs
‘Correblau’ Carrera solidària a favor
de la inclusió escolar d’alumnes amb
autisme. Parc de la Ciutadella. A partir
de les 10.00 hores.
Parc Cervantes 15è Concurs
Internacional de Roses Noves de
Barcelona. Diagonal, 712. De 10.00 a
20.00 hores. Entrada lliure.
Nou Barris La Cultura va de Festa,
festa del teixit associatiu del districte,
amb música, mostra d’entitats i
animació infantil. Parc de la
Guineueta. A partir de les 10.30 h.

Música
Vermut Jazz Cicle de concerts
gratuïts a l’exterior de l’Auditori, avui
amb Diana Palau i Joel Moreno
Quartet. Lepant, 150. 12.45 hores.

Tarragona
circ
Reus S’acaba el festival Trapezi amb
actuacions en diferents espais del
municipi. D’11.00 a 20.00 h.
Informació a: www.trapezi.cat

Girona
fires
Castelló d’Empúries 17a Fira del
Pa, amb mercat, exposicions, tallers,
visites i música. 10.00 a 20.00 hores.
L’Escala Fira Triumvirat, amb mercat
artesà, conferències, lluites de
gladiadors, mostres d’oficis i música.
Tot el dia.

Lleida
festes
Sant Anastasi Diada castellera
(plaça Paeria. 12.00 h), trobada i ball
de gegants (plaça de Sant Joan.
12.30 h), concert i ball amb
l’orquestra Selvatana (plaça de Sant
Joan. 19.00 h) i música amb
Marlango, Mishima i Mala
Rodríguez, entre molts altres
(Camps Elisis. De 23.00 a 5.00 h).

Farmàcies
Telèfon 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat

