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El secret és a la massa

NUTRICIÓ / RECEPTARIS EVA GARCIA PAGÁN

a por dels cuiners aficionats a fer pa
és una de les més esteses per allò de
si cal deixar fermentar molt o poc la

massa, tapada i sense corrents d’aire, si s’ha
de fer servir massa mare o se’n pot pres-
cindir o quin és el grau d’humitat que cal
donar-li dins el forn a l’hora de coure’l. De
fet, és un art que cal conèixer. Per això, ex-
perts mestres forners han sortit en ajuda
del forner ocasional.

És el cas del reconegut Xavier Barriga,
mestre i responsable dels barcelonins forns

L Turris, que a Recetas de hoy, sabor de siem-
pre fa un recull de receptes que van més
enllà del pa i que tenen en comú, això sí,
que s’han de pastar. Classificades en recep-
tes de tota la vida (pa per a entrepans o pa
de pagès), integrals, idees salades (coca de
recapte, focaccia de ceba), especials per a
intolerants (pa o croquetes sense gluten) i
receptes per sorprendre, Barriga també fa
un repàs als bàsics i explica els tipus de fa-
rines i de sucres que es poden trobar al
mercat, com fer una massa mare a partir

de pomes fermentades i com refrescar-la.
A la segona proposta, ¿Hacemos pan?,

s’uneixen els mediàtics Alma Obregón i
Ibán Yarza, experts rebosters i forners,
també amb l’objectiu clar d’acabar amb la
por al fornejar. “No pastis, deixa que la
massa reposi” o “fes que la massa s’adapti
al teu horari i ritme de vida” són alguns
dels consells de la parella de cuiners, que
presenten receptes guiades pas a pas amb
fotografies del procés, algunes de tan sen-
zilles com el pa fàcil en cassola. ❋
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NOVEL·LA MIQUEL VILARDELL I MOLSOSA

a valuosa editorial Em-
boscall ha publicat fa poc
Terra d’esquelles, quart tí-

tol de l’obra narrativa d’Albert
Canadell (Tona, Osona, 1963).
La trama arrenca, en primera
persona i en present, amb el re-
lat, introspectiu, detalladament
descriptiu i alhora irònic i crític
amb el que observa, d’un artesà
joier, sense nom (com tots els
personatges de la història), que
té una parada en un d’aquests
mercats temàtics que proliferen
arreu del país. I acaba en un final
i un epíleg sorprenents, just un
any després, amb l’existència del
narrador capgirada, si més no,
en part. La senzillesa aparent
d’aquest plantejament argumen-
tal circular pot fer pensar que ens
trobem davant d’una novel·la de
l’experiència, però és molt més
que això.

A partir de l’anècdota inicial,
la principal veu narrativa es va
qüestionant no sols el model de
vida de la civilització consumista
actual, sinó que, amb la incorpo-
ració de tot un seguit d’altres ca-
ràcters, narrativament tan im-
portants com el primer, s’endin-
sa en reflexions de caràcter existencial i filo-
sòfic que l’enriqueixen. L’obra va més enllà
de ser una ficció usual i esdevé una mena
de memòria coral sobre uns determinats
col·lectius –el dels artesans, en primer lloc,
però també d’altres– que no solen tenir ca-
buda en la literatura oficial.

L
Dilemes essencials de l’home

I remarco això d’oficial perquè Terra
d’esquelles bascula sobre dilemes com ara
triar entre naturalesa o societat, entre el
viure de manera coherent o haver de so-
breviure en un món capitalista, i fer un
art lliure o un de comercial, a part d’in-
tentar trobar l’essència d’un mateix. De

fet, en un exercici sense preten-
sions metaliteràries, el narra-
dor principal està escrivint una
novel·la en què voldria casar les
dues apostes.
    Tot i la dialèctica del tema,
estem lluny d’un llibre moral
o que fa una crítica rígida del
sistema, sinó que sap aprofun-
dir en les contradiccions dels
personatges i fer fora qualse-
vol temptació de lliçó. Per ex-
emple, al principi del capítol
6: “De sobte, em sembla que la
prosa és massa carregosa, que
ja no serveix, però potser sí la
poesia, o la música [...] la crea-
tivitat ha perdut el nord; la
imaginació, el sentit.” I tot se-
guit, amb oracions simples, en
infinitiu, desgrana uns propò-
sits vitals que funcionen com
un poema.
    A més, els diferents formats
narratius que van sorgint
apunten tantes subtrames i his-
tòries, algunes no tancades del
tot, que fan que et trobis amb
un text ric i desbordant. Hi ha
un paràgraf perfecte per il·lus-
trar-ho, al capítol 9, on en una
dotzena de frases perfila dotze

possibles històries de persones que veu,
coneix o intueix el protagonista.

Estem davant de l’obra més madura
d’Albert Canadell, un títol que mereix
que se’l tingui en compte en l’allau de
novetats, no sempre de qualitat, que ens
arriben ara per Sant Jordi. ❋
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