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LLIBRE DE SENT SOVÍ (Receptari de cui
na). A cura de Rudolf Grewe. «Els Nostres 
Clàssics», Editorial Barcino, Barcelona, 
1979.Aquest manuscrit medieval, publicat a l'a- curadíssima col·lecció «Els Nostres Clàssics» de l'Editorial Barcino, compta amb dues-centes vint receptes de la cuina medieval catalana, amb notes, glossari de termes i d’objectes culinaris. És presentat amb un excel·lent pròleg de Rudolf Grewe, que ofereix un text, probablement del segle XIV, inèdit fins ara en la seva major part, i que deixa una mica endarrerit i incomplet l’article sobre cuina catalana de la «Gran Enciclopèdia Catalana». No exis- te!xen gaires receptaris medievals de cuina, ja que aleshores dominava l’interès religiós, i, en menys grau, el literari, i cap no és anterior al 1250. El curiós títol no té una explicació clara —es parla d’un Sant Soví italià—-, i és llàstima que el presentador no s'hi refereixi fins al final del llibre.Un receptari de cuina és sempre una mena de compendi de la història social, econòmica i política d'un país, i, alhora, una mina de detalls sòcio-domèstics impossibles de 

trobar enlloc més. En aquest cas es tracta de la gran època de Catalunya i veiem la seva influència en els costums europeus, naturalment a través de la classe reflectida aquí, o sigui la noble o molt rica, sense que quedi de banda, almenys totalment, Testament popular. Itàlia, a causa de les possessions catalanes a Sicília, expressa una curiosa —i partida— admiració per Catalunya. «Gallo... per bé que és un enemic acèrrim dels catalans... odia la gent catalana, no pas els seus guisats», escriu l'italià Platina. Fins i tot és patent que les bones maneres dels catalans s’expressaven en el refinament dels estris o coberts que usaven a taula, en una època no massa polida en el menjar: «sembla que a la segona meitat del segle XIV a Catalunya i en cap més lloc, ja feien servir unes forquilles de pues rectes anomenades broques.» D’altra part es parava taula amb una «tovalla» i els bons costums exigien l'ús del tovalló. «Per nuyl temps no’t secudes la mà en la escudella ne fora l’escudella, mas mundala en lo tovalló.» Així deia ja E'ximenis, però un examen minuciós del receptari dóna també un veritable inventari dels costums socials, dels estris i eines d’una cuina catalana del segle XIV i àdhuc del moblament. Per la 

descripció dels comensals entaulats només a la banda de la paret, es comprèn fàcilment l’arranjament dels «entremesos», situats enmig del menjador.Quant a les receptes en si, resulta extraordinària la continuïtat del guisar català —ast, bullit, sofregit, escaldat, la picada, etcètera. Les principals diferències foren l'ús més extens aleshores del forn (fins i tot pel poble, que solia servir-se del forn de pa del poble), la deliciosa varietat dels farcits, i les «panades», o sigui pastissos de carn, avui dia poc usats a Catalunya i vivíssims en canvi al Nord d'Europa. També crida l’atenció la gran varietat de plats, i això malgrat la natural manca dels ingredients americans (tomàquets, gall dindi, patates, mongetes, pebrots, vainilla, etc.) avui dia integrats a totes les cuines europees. L'ús extens dels ingredients àrabs (arròs, albergínia, espinacs, sucre, canyella, safrà, taronges, etc.) bastava per produir una riquesa i una varietat culinàries que qualsevol país del món envejaria avui dia.Es tracta, per tant, d'un llibre interessan- tíssim i amb notícies apassionants tant per a l’historiador i el filòleg com per al gourmet.
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