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No és difícil esbri-
nar els motius de 
l’èxit mundial de 
la paella valencia-
na. Tot i que Josep 
Pla, a El que hem 
menjat, explicava 

molt convincentment com és de difí-
cil menjar-ne una en condicions fora 
del País Valencià, el plat ha fet la 
viu-viu i ha acabat convertint-se en 
un dels emblemes de la tan exalçada 
dieta mediterrània. La paella, en 
efecte, conjuga a la perfecció horta-
lisses i un cereal tan extraordinari 
com l’arròs (vehicle que engloba tota 
mena de sabors), amb la carn (blan-
ca) sempre subordinada a la verdura. 

Si fem una ullada a la història de la 
recepta, però, podrem comprovar 
que no sempre s’ha entès per paella 
el que de manera més o menys con-
suetudinària s’entén avui. Aquesta 
ha estat la dedicació de l’escriptor 
Josep Piera en els últims anys i el re-
sultat de la seua perquisició és El lli-
bre daurat, una continuació natural 
d’Els arrossos de casa i altres merave-

Oda monogràfica a l’arròs
lles (Empúries, 2000). El llibre dau-
rat és un vademècum que recorre els 
avatars coquinaris de l’arròs al país 
dels valencians des que els àrabs –o 
potser els jueus– ens el van portar. 
Seguint la màxima de Confuci (“Una 
cuina sense arròs és com una dona 
bonica sense un ull”), els nostres 
avantpassats van anar convertint 
aquella gramínia prodigiosa en un 
element imprescindible de les dina-
des i les sopades autòctones.  

Ignora el gran públic que posseïm 
en llengua catalana un dels primers 
receptaris europeus, el Llibre de Sent 
Soví. N’he parlat extensament en un 
llibre que acabe de publicar (El rebost 
perfecte): el Llibre de Sent Soví va in-
troduir la cuina de l’arròs a la Medi-
terrània cristiana, però encara amb 
receptes de curta volada. El Llibre de 
coc després ja incloïa una mena d’ar-
ròs al forn que feia les delícies dels pa-
pes Borja coetanis.  

Cocció, tomata i safrà 
Precisament Piera sosté que la paella 
actual és una evolució d’aquest arròs 

ria després Azorín, “una poliantea 
fastuosa de sabores”. Del 1888 és la 
primera recepta completa coneguda, 
apareguda a La cocinera moderna. El 
seu “arroz en paella a la valenciana” 
és un poti-poti que ara ens faria fere-
dat: inclou ceba, i llonganisses, per 
exemple, però això només és una pri-
mera mostra del que vindria després. 
Al llarg d’aquells anys van apareixent 
noves receptes en què destaca un in-
gredient ara molt polèmic: el xoriço... 

Podem estar contents que la pa-
ella haja sobreviscut a l’intent del 
franquisme de convertir-la en el 
“plato español” per antonomàsia. 
Sent com és l’arròs “el més gran co-
municador de la gastronomia” (la 
frase és d’Emili Teixidor), més de 
quatre –i de mil– s’han quedat amb 
un pam de nas quan, en alguna raco-
nada infecta, els han servit una “pa-
ella” vomitiva i criminal. Després hi 
ha la polèmica de la recepta. Diu Pi-
era amb bona lògica que no hi pot ha-
ver una paella canònica, perquè va 
evolucionant i afegint els productes 
de la temporada. Amén.!
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en cassola del segle XV. En realitat, la 
revolució de la paella prové d’una for-
ma peculiar de coure l’arròs, que es 
documenta per primera vegada al se-
gle XVII. És llavors quan trobem ja un 
“arròs a la valenciana”, és a dir, amb 
els grans solts i cuits, no empastats. 
Aquest punt de cocció, més l’afegit de 
la tomata (que el “descubrimiento” va 
portar d’Amèrica) i el perfum del sa-
frà hi serien els elements decisius. 
“Aquest punt –diu El llibre daurat– és 
la gran aportació valenciana a la cui-
na arrosserra universal”, en oposició, 
per exemple, al risotto italià.  

A partir del segle XVIII vivim una 
apoteosi de l’arròs a casa nostra. Es 
popularitza com a element bàsic per 
la seua capacitat alimentària. La pri-
mera referència a la paella tal com la 
coneixem ara, però, és del segle XIX. 
El Romanticisme i la Revolució In-
dustrial (amb la popularització dels 
atifells de ferro) van acabar de reblar-
hi el clau. Les paelles dinovesques, 
tanmateix, són una simfonia barroca 
farcida d’excessos i d’impossibles 
gastronòmics. O, tal com s’hi referi-

“Qui no sàpiga on 
és Malacca serà 
fora del món”, diu 
Josep Piqué. No 
és tan sols el cen-
tre de gravetat del 
planeta, sinó un 

enclavament estratègic essencial on 
transiten el 50% dels recursos ener-
gètics, afirma. I ho diu amb la clare-
dat expositiva que ha demostrat a 
gratcient i amb la profusió de dades 
que, amè, manega. Exministre 
d’Afers Exteriors i, també, de Cièn-
cia i Tecnologia d’Espanya, expresi-
dent de Vueling i ex conseller delegat 
i exvicepresident de la constructora 
OHL, entre d’altres, també ha estat, 
temps era temps, “un dels nostres”, 
professor de teoria econòmica a la 
UB i director general d’Indústria de 
la Generalitat. Piqué actualitza ara 
Cambio de era (2013), alhora que el 
matisa, defensant ara un futur de sín-
tesi entre Orient i Occident, per pro-
porcionar-nos un manual de geopo-
lítica del dia d’avui (parcial, atès que 
voluntàriament no hi són ni Àfrica ni 
Oceania). El llibre parteix en cada ca-
pítol de les vocacions històriques i 
del pes de la geografia (que sempre 
retornen) de cada gran territori per 
centrar-se en la recomposició de for-
ces a nivell global del poder i la influ-
encia en l’ordre mundial. L’anàlisi 
remarca tant el replegament anglo-
saxó (Brexit i Trump) com el desple-
gament xinès com a potència global. 
S’apassiona amb els projectes xine-
sos “absents d’ideologia en la políti-
ca exterior”, com ara, en una etapa 
més agressiva de la seva intervenció, 
amb la reformulació de la històrica 
Ruta de la Seda (hi contribueixen 70 
països); amb el Banc Asiàtic d’Inver-
sions en Infraestructures (comple-
mentari al Banc Mundial); amb el 
Nou Banc de Desenvolupament 
(eventual expressió d’un Banc Mun-
dial alternatiu); amb els acords de 
lliure comerç (davant la “miop” acti-
tud gallinàcia i aïllacionista del trum-
pisme); amb el Fòrum Boao (alterna-
tiva asiàtica a Davos), etc. La políti-

Receptes contra la 
simplificació política
ca de defensa xinesa és un altre atot, 
amb el segon pressupost mundial i 
un increment del 600% en 25 anys, 
i que el llibre declina. 

El paper de Rússia i el Pròxim Orient 
L’autor considera també el retorn de 
Rússia com a actor regional amb vo-
luntat d’intervenció més enllà: el 
conflicte amb Ucraïna i altres països 
de l’est d’Europa; la política caucàsi-
ca, la seva geoestratègia energètica 
incloent-hi l’explotació de l’Àrtic ar-
ran del seu desglaç (amb centenars 
d’instal·lacions militars a la zona); i, 
també, el seu paper al Pròxim Ori-
ent, especialment a Síria, on té l’úni-
ca base militar a la zona i on té inte-
rès a derrotar el jihadisme per evitar 
problemes interns. Els conflictes del 

ESTANISLAU 
VIDAL-FOLCH

EL MUNDO 
QUE NOS 
VIENE 
JOSEP PIQUÉ 
DEUSTO 
400 PÀG. / 18,95 ! 
 

DAVID BORRAT

Pròxim Orient hi ocupen el seu espai 
sobre els punts de partida de l’Acord 
Sykes-Picot de 1916, que estableix 
un acord westfalià en fronteres arti-
ficials, i la declaració de Balfour pel 
que fa a “la llar nacional jueva”; con-
tinua amb el nacionalisme panàrab 
i les monarquies semifeudals, la llui-
ta sectària per l’hegemonia al món 
musulmà, el balanç tràgic de les Pri-
maveres Àrabs, l’Iran i Turquia, els 
pobles kurds, etc., tot i que el paper 
de la regió en la síntesi neocciden-
tal de l’ordre mundial és escassa, se-
gons l’autor.  

L’Amèrica Llatina ens ha d’im-
portar, ens diu. Amb el desplaça-
ment del centre del món cap a Mal-
acca hi és més a la vora que la matei-
xa Europa, que té un enorme poten-

cial de millora comercial: contrasta 
amb l’enorme pes que hi tenen els 
EUA i la creixent importància de la 
Xina. Aquí de nou s’hi subratlla la 
importància del comerç i l’efecte po-
sitiu de la globalització. 

Finalment, ens parla d’Europa, 
de la UE, argumentant que en la se-
va gènesi hi ha la por (quan podria 
pel mateix preu dir esperança). És 
en detalls com aquests que l’autor es 
mostra fred en el seu vindicat, sen-
se entusiasme, europeisme o, tam-
bé, en el fet que Europa sigui al final 
i no al punt de partida del llibre. ¿Des 
de quina posició geopolítica escriu 
Josep Piqué?, ens podríem pregun-
tar. Amb tot, l’autor fa balanç de les 
digestions de l’ampliació de la UE a 
l’est (Grup de Visegrad i Balcans ori-
entals) i de la Gran Recessió (amb 
l’empobriment i la desafecció per la 
política), per passar a una descripció 
dels escenaris de futur. Recorre ales-
hores a l’Informe del Grup de Refle-
xió de 2010 encapçalat per Felipe 
González, que es projectava cap al 
2030, per destacar-hi i desenvolu-
par més tard tant el futur de la unió 
econòmica i monetària com, també, 
de defensa i seguretat, en tant que ei-
xos fonamentals. Hi destaca també 
la síntesi del Llibre blanc sobre el fu-
tur d’Europa, amb els seus 5 escena-
ris, que es debatran al Consell Euro-
peu el juny del 2019 i que, no caldria 
ni dir-ho, davant dels quals els par-
tits polítics catalans haurien de de-
finir-se. La crida a augmentar la in-
tegració amb el mercat únic de 
l’energia i el reforç dels drets soci-
als hi és, però negada dins una mi-
rada política esquitxada de receptes 
contra la simplificació política, con-
tra “els populismes i nacionalismes 
de tot pelatge” i contra “la immadu-
resa de l’esquerra” que pot sonar a 
cinisme perquè no l’acompanya la 
crítica contundent al podrimener 
del conservadorisme i de la dreta. 

Llegeixin l’obra: hi discreparan, 
segur, en certs aspectes, però s’or-
denaran intel·lectualment i seran 
més savis.!


