| Contactar amb El Punt - Pobles i Ciutats |
| Qui som? - El Club del subscriptor - Les 24 hores d'El Punt - Publicitat - Borsa de treball | El Punt | VilaWeb |

dissabte, 29 de novembre de 2008

dimarts, 25 de novembre de 2008
>

Un llibre combina les receptes de Joan Roca amb música seleccionada per Jordi Maluquer

G. V.. Barcelona

L'editor de Galerada, Joan Maluquer, va preguntar a Jordi Maluquer, crític musical d'El Punt, quina podria ser la
relació entre òpera i cuina. «Poca –li va respondre el periodista–, ja que quan es canta no es menja». Rumiant-ho,
tanmateix, Maluquer va trobar composicions, com ara La cantata del cafè (Bach, 1734), en què Liesgen canta en
una ària que «el cafè dolç és més deliciós que mil petons». O La cenerentola (Rossini, 1817), en què don Magnifico
somnia casar una de les seves filles amb el príncep i atipar-se «de candeles, escabetxos, bunyols i pastissets». I
també Eduard Toldrà, que en El giravolt de maig, una òpera còmica en un acte sobre un text de Josep Carner,
descriu el que es menja i es beu en un hostal de muntanya del segle XVIII.
Un cop establertes aquestes relacions, Joan Roca, el prestigiós cuiner del Celler de Can Roca, va posar al servei
d'aquests plats algunes receptes com ara una amanida de llagostins amb vinagreta de cafè (per ser degustada tot
escoltant La cantata del cafè); una tatin freda de peres (que faria llepar els dits a don Magnifico), i una terrina
melosa de vedella amb tòfona i envinagrats (inspirada en l'obra de Toldrà). «La música sempre ha estat vinculada
a casa, de manera que m'ho van proposar i vaig dir que sí de seguida», explica Roca. Deu menús per a un concert:
la cuina de la música és el resultat d'aquest experiment. Jordi Maluquer descriu les obres musicals (entre les quals
n'hi ha, també, de Haydn, Mozart, Beethoven, Verdi, Saint-Saëns, Puccini i Mahler), Joan Roca hi aporta una
quarantena de plats i el pianista Antoni Besses improvisa sobre aquestes composicions en el CD que s'hi adjunta. El
pròleg és de l'escriptor Jaume Cabré i el lèxic gastronòmic del també periodista d'El Punt, Salvador Garcia-Arbós.
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