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Si pens és perquè visc

Parlem de cuina

L’estrella de Betlem, fou
autèntica?

Recomanacions literàries
de cuina especials per a Reis

«Nascut Jesús a Betlem de la Judea, en
els dies del Rei Herodes , vet aquí que uns
mags, venguts de les regions orientals,
arribaren arribaren a Jerusalem, dient: a on
és el Rei dels Jueus què ha nascut? Ja que
hem vist la seva estrella a Orient i venim a
adorar-lo». (Mateu, 2-1,2)

Cuina Friki, Geek, Fan Boy, Cinèfila….

=======================
Expedicions internacionals d’astrònoms és
un fet que l’home modern fa temps està
acostumat. L’any 1954, acudiren a Suècia a
fi d’estudiar en profunditat uns savis
astròlegs amb la intenció d’observar un
eclipsi total del Sol. Entre ells uns
astròlegs de l’Orient hi demanaren
estudiar, si era possible, haver-se de
reproduir cosa parescuda a l’estrella de
Betlem, anunciant als Mags el Naixement
de Jesús.
Tant astròlegs profans, no creients, com
astròlegs creients, practicants s’han dedicat
a resoldre aquesta pregunta sobre la veritat

real de l’estrella de Betlem, i han omplit
pàgines i pàgines, quaderns i quaderns.
Semblants suposicions foren ja fetes fa
segles, així l’escriptor sagrat Orígenes, que
nasqué entorn de l’any 200 a Alexandria,
va escriure: «Sóc de l’opinió que l’estrella
que aparegué als Mags en terres d’Orient,
fou una estrella nova que no tenia res a
veure en les estrelles que veim brillar dins
la foscor de la nit, en un cel estrellat, o en
les inferioritats de l’atmosfera. Segurament
pertany entre aquella classe d’astres que de
tant en tant acostumen a aparèixer a l’aire i
que els grecs els diuen «estrelles amb
cola».
En les excavacions i, també, en tot allò que
s’ha trobat escrit dins fitxers, s’ha pogut
veure amb materials o amb arguments que
pertanyes i es refereixen a fenòmens
ocorreguts fa milers d’anys.
Després de l’assassinat de César, en el mes
de març de l’any 44 abans de Crist, va
aparèixer un cometa brillant.
En el mateix any de nostra era, també,
sobtadament, un altre cometa amb una
llarga cola, que es pogué veure durant tota
la nit en totes les parts del Mediterrani.
El mateix es pot dir de les estrelles
«noves». Aquestes «Stellae Novae» són
astres que degut a una explosió atòmica
descarreguen una gran massa de
substàncies i material orgànic. La seva
esplendor essent molt més brillant i

fulgurant que la magnificència de les altres
estrelles -està i és tan enfora de les altres
clarors normals, que es discuteix, s’estudia
i no es resol en què consisteix tal
anomalia.
Poc temps abans de Nadal, el 17 de
desembre de l’any 1603, el matemàtic
impol·lut de l’Imperi i inestimable astròleg
de la Cúria Palatina, Joan Kleper, assegut a
plena nit en el Hradschin de Praga, costat
del riu Modalva, observava la proximitat
de dos planetes que, tan junts estaven, que
dos semblaven un. A aquesta anomalia els
astròlegs l’anomenen amb el nom
substantiu «conjunció».
Com el designen els astròlegs?: Quan dos
planetes es troben situats en un mateix
grau de longitud, de vegades, s’acosten
tant i tant que semblen una sola estrella a
causa la grandiositat de la seva
lluminositat; en la creença que Saturn i
Júpiter es donen cita en la constel·lació del
«peces».

Els astròlegs jueus sempre ho han atribuït
a la mateixa «constel·lació», la que
anuncià la Venguda del Messies; dit amb
noms i llinatges la «la constel·lació del
peces, en la que es trobaven ben junts
Saturn i Júpiter». D’aquí passem a
preguntar-nos què diuen els astrònoms
intel·lectuals, ja més moderns, dintre la
nostra època:
La «conjugació» acorreguda en el moment
del Naixement de Jesús de Natzaret podria
haver estat la mateixa que Kepler observà
l’any 1603?
És que aquesta «conjugació» -així com
més avant va escriure Kepler- amb tota
probabilitat, podria haver estat «l’estrella
de Betlem», que anuncià la Venguda del
Messies?
O és «l’estrella de Nadal»?, com afirmen i
afirmaren altres astròlegs basant-se en la
suposició de Kepler.
********************
Nota personal.
Us he dit, amiga, amic lector, el que el
llibre «Y LA BIBLIA TENIA RAZÓN» de
Werner Keller explica sobre «LA
ESTRELLA DE
BETLEM».

Agustí Serra Soler

Encara hi sou a temps, si us manca algun
regal per al dia de Reis; en haver acabat de
berenar I llegir aquest diari podeu sortir de
compres. I que millor que regalar un llibre
de cuina, aquest cop amb un estil diferent.
Sempre és especial per a mi aquest primer
article de l’any, ja que amb cada Nou Any
també coincideix amb l’aniversari d’aquesta
secció. Va ser el dissabte 3 de gener de 2003
quan aquest projecte va arrencar, i des
d’aleshores cada dissabte us he intentat
apropar la cuina, les curiositats, les
anècdotes, col·laboracions d’amics i tot allò
que envolta el món de la gastronomia. A
vegades des del punt de vista més tècnic,
altres trescant dins la història, altres amb un
aire innovador, humorístic, o fins i tot
musical. Com se sol dir... un poc de tot per a
no cansar.
Esper que al llarg d’aquests 17 anys i
gairebé 1000 articles, us hagi fet estimar i
gaudir de la cuina un poc més dissabte a
dissabte. Moltes gràcies a tots per ser a
l’altra part de la pàgina i esper que puguem
trobar-nos aquí 17, 17 i 17 anys més com a
mínim.
I com deia a la introducció, aquí teniu
algunes propostes literàries per al dia de
Reis. Feliç 2020.
GASTRONOGEEK
Gastronogeek és una aventura culinària
increïble. 42 receptes creatives basades en
personatges, motius o escenaris clau de
títols fonamentals de la cultura pop. De
«Harry Potter» a «Star Wars», passant per
«Bola de Drac». Gastronogeek és un
homenatge gastronòmic a aquestes i moltes
altres referències de culte. Aquest és el llibre
de gastronomia definitiu per als geek:
persones que, han incorporat les referències
més inoblidables de l’univers pop a la seva
vida. De Thibaud Villanova.
Star Wars a la carta
Un viatge a Tatooine a Takodana, passant
per Bespin, Mustafar i Jakku! Aquestes 40
receptes, inspirades en els nombrosos
planetes visitats pels protagonistes de la
saga Star Wars, han estat especialment
concebudes per a traslladar la particular
atmosfera de cada un d’ells als nostres
plats: el batut blau de Tatooine, el suflé
núvol de Bespin, les cassoletes dels Llacs de
Naboo, el pastís de formatge de Coruscant,
el tatín silvestre de Kashyyyk, el costellam
volcànic de Mustafar, el pa instantani de
Jakku ... Gaudirem de valent preparant
aquestes receptes inspirades en planetes
desèrtics, volcànics, frondosos ... i
aconseguirem crear menús variats i
deliciosos. Els sabors segur que ens
transportaran fins al cor d’una galàxia
llunyana, molt molt llunyana. De Thibaud
Villanova.
Cocina friki
Després de veure les pel·lícules, jugat als
seus videojocs, llegits tots els llibres de la
saga ... Ara ha arribat el moment de pujar el
nostre nivell de frikisme i passar als fogons.
Aquest llibre ens descobreix els plats que
sempre has volgut provar dels universos
d’El senyor dels anells, Harry Potter, La
llegenda de Zelda, Firefly, Final Fantasy, i
moltíssim més. Una bona forma de passar la

vetllada. De Cassandra Reeder
El de la Comida de Friends
Aquest llibre ens convida a descobrir i tastar
tot el menjar que apareix a la coneguda sèrie
de Friends: què mengen, com ho cuinen, els
plats més recordats i els que ens han passat
desapercebuts. Durant 10 anys Rachel,
Monica, Joey, Ross, Chandler i Phoebe,
varen formar part de les nostres pantalles,
ara seran part de la nostra taula. A més el
llibre ofereix un extens repàs a la sèrie amb
múltiples anècdotes i curiositats d’aquest
grup d’amics. Llibre de Daniel López i
Valentina Morillo.
Cocinar de Cine
La gastronomia i el cinema units en un
interessant llibre des del qual es poden fer
tres coses: delectar-se amb els comentaris
pel·liculers, sempre en clau de cuina, d’una
selecció de films. Submergir-se en les
receptes, la majoria senzilles i fàcils, altres
no tant, tretes des del laboratori del
restaurant d’Arzak. Complaure observant
simplement el suport visual de les imatges
de les receptes i de les pel·lícules.
Cap d’elles ens decebrà. Igual que els
germans Lumière, els Taviani, els Coen o
els Farrelli, els Gutiérrez Márquez
dialoguen en les pàgines d’aquest llibre
sobre les seves dues grans passions..., donarli a la paella, el germà petit, i donar-li a la
càmera - de cinema-, el més gran. I és que el
cinema i la gastronomia comparteixen
moltes més coses de ses que pensam
De Xabier i Juan Miguel Gutiérrez.
Si voleu enviar els vostres comentaris,
curiositats o si teniu alguna recepta per a
compartir, ho podeu fer a través del mail
parlemdecuina@hotmail.com.
També podeu veure tots els articles
publicats amb anterioritat a
ttp://www.cuinant.com/setmanari.htm
O bé seguir al bloc http://cuinantblog.blogspot.com/
També vull aprofitar per
donar els molts d’anys al
meu fill que demà en fa 18.
Feliç dia Jordi!

Juan A. Fernández

