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Si pens és perquè visc

Parlem de cuina

Fornalutx, “un dels pobles
més bells d’Espanya” se
vesteix de festa

Cuina al facebook

Jo estim Fornalutx no perquè sigui un dels
pobles més bells d’Espanya.
Jo estim Fornalutx perquè m’he endinsat
carrer per carrer, casa per casa, família per
família i he compartit alegries i penes, des
dels padrins, pares i fills en joventut i
infantesa, testimoniant els seus matrimonis i
batejant els nous nats. Malalts he estat al seu
capçal de llit i difunts, jo present, en el
cementiri, hi he estat per dir-los l’adéu etern
i desitjar-los la pau merescuda. Tot jo en
cada família i cada família vora meu.
A Fornalutx hi he viscut els meus anys de
maduresa amb responsabilitat d’entrega
total, amb somnis que, per causes no fidels
al poble i, sí, contra el poble, no he vist
acomplerts i em retronen, encara, dins el
meu cor. Somnis que Fornalutx, ja despert i
afortunat, posseiria com amo, i transmetria
la realitat de quantitats amb notable
augment cada any, incloses dues grans
cases, una d’elles amb jardí esplèndid, avui,
factibles residències pels nostres vells,

emparades i sostingudes per elles mateixes,
de generació en generació. Somnis per mi
subscrits davant notari. Ai, si jo vos
expliqués les voltes que vaig haver de donar
per arribar a: “tot el que nosaltres dos tenim
ho deixam al poble”. Tot aquest llegat s’ha
esfumat. On és?
De Fornalutx és la família que he format,
saltant barreres aixecades durant segles i
tengudes per sagrades fins fa dos dies. Ai!
Déu meu! El temps ens ha donat la raó, i el
descontentament de llavors s’ha convertit
amb “el vist i plau”, clar i popular de tota la
gent.
Tenc motius de sobra per avui celebrar amb
els fornalutxencs el certificat, pregonat als 8
vents, que “Fornalutx és un dels pobles més
bells d’Espanya”.
No puc fer altra cosa, en aquestes festes
patronals, i no m’ho trobeu lleig, que tirar-li
“amoretes” i dir-li paraules dolces que em
surten de l’ànima.
Fornalutx, t’estim
Com una joveneta polida i pulcra, que
espera tota alegre i elegant la visita dels
pobles veïns que estima, Sóller, Biniaraix,
Deià, i les viles amigues de més enllà de la
Vall com són Palma i els pobles del pla,
Fornalutx roman -cada any- assossegat però
mai inquiet vivint les seves festes patronals
en el lloc més bell de la Vall de Sóller.
Fornalutx, com diamant incrustat a una
corona, obrat en caires diferents de
muntanyes precioses, expressament creades
per envoltar Mallorca, ofereix tota la
tradició d’un poble fecund i noble, ple de

gràcia, d’estima, de llums distintes dins el
requadre de la història mallorquina i de la
seva pròpia història que el fa únic.
Enhorabona Fornalutxenc
Us felicito. Desgraciat aquell que hi viu
sense assaborir el caliu amorosivol que cova
dins les entranyes que engendraren, donaren
a llum, alletaren i engrandeixen Fornalutx.
Venturós qui l’estima amb tot l’entusiasme
d’una intel·ligència generosa, despullat
d’egoisme, que mata el poble i ofega les
bones disposicions per a l’audàcia dels qui
es posen endavant de fer que Fornalutx sigui
el poble de sempre.
Venturós qui aprofundeix l’encís de la pau;
que serena l’avanç i la vida del poble: dins
les enemistats fa renéixer la reconciliació;
dins la rudesa engrandeix la cultura; dins els
vicis, el desenfrè i la drogaaddicció
reviscola la llibertat, la moralitat,
l’exemplaritat, la bondat.
En un món en crisi universal, el poble
intel·ligent viu la suavitat i la quietud a
l’ombra de les oliveres seculars; respira el
perfum tranquil·litzador dels tarongers;
descansa reflexiu, recolzat a la soca de les
alzines; reforça la unitat del bes defensor
dels robusts marges que donen cara a
tempestats i pluges destructores. Un poble
no dividit per baralles, abraçat amb tots els
veïns que conviu amb ells talment com
estan nostres cases, encreuades unes amb les
altres, fetes a la manera dels castells en
defensa contra els enemics, escoltant el
murmuri de les aigües netes de torrents i
rierols que l’envolten.
I ara deixau-me, des de la plaça, pujar per
l’escalonada ampla i, arribat ja al replà de la
Parròquia, asseure’m a l’escaló del seu
portal, no per plorar, sí per reflexionar i
recordar quan la Parròquia fou la força
d’unitat, poble, Ajuntament, les monges;
amb portes obertes de nit i de dia. Avui, la
veig com velleta molt estimada pel poble,
polida, però duta a una residència, on es
troba ben atesa, visitada cada setmana, amb
festetes de tant en tant, i, més, el dia del seu
Sant. En total silenci l’orgue que val un món
per antiguitat, renovellat; i la campana, que
el poble ha vist pujar al campanar, que
porta el meu nom, sols gemega per tocar de
mort.
Perdonau-me fornalutxecs. Trobau estrany
que pensi així als meus 87 anys?
Acabo amb una dita del clàssic llatí, Sèneca,
nascut a Córdoba (Península Ibèrica), segle
I abans de Crist:
“Crinemque volantia sidera ducunt, sic
populus ex quo nobiles nascuntur homines”.
“Les estrelles, quan volen, arrosseguen la
seva cabellera vistosa i resplendent, així
també el poble d’on neixen nobles els seus
fills, la seva història arrossega llum i
exemple”. I en ell s’hi viu la bellesa d’un
poble dels més bells d’Espanya.
Molts d’anys, Fornalutx, del
qui vos estima.

Agustí Serra Soler

Comença el mes de
setembre i amb ell comença
un nou “curs”. Espero i
desitjo que hagueu tingut
unes bones vacances i els
que no, doncs que les
disfruteu bé en acabar la
temporada.
Avui que fa calor (com cada
dia), no tenc massa ganes de
cuinar, així que avui us
proposo fer un viatge pel
facebook i veure que és
“cuina” per allà.
En primer lloc, i posats que
també està a punt de
començar el curs escolar a
l’institut, us recomano de
seguir la pàgina de facebook del
departament d’hoteleria:
Restaurant Pedagògic IES Sóller. Ben
Cuinat,
https://www.facebook.com/restaurant.ies.sol
ler/?ref=aymt_homepage_panel
Aquí podeu trobar tota la informació del
nostre restaurant, menús, fotos i alguna
recepta. Aquesta informació la podreu
completar visitant la web de l’institut:
http://www.iessoller.com/
i la web “www.cuinant.com”
Al facebook també podrem trobar moltes
pàgines de fotografia gastronòmica. Fotos
que ben segur ens ajudaran a trobar aquella
inspiració que ens falta per arrodonir aquell
plat que feim o aquella idea que cercam.
“ChefsTalk”, “La alta gastronomia”, “The
best Chef” són tres pàgines de Minnesota,
Espanya i Polònia respectivament, molt
recomanables i que cada dia pugen multitud
de fotografies molt bones de plats. També hi
trobareu alguns vídeos.
“Culinary Inspiration” i “Private Chefs
Inc.” són dues pagines de facebook que al
meu parer estan un punt per damunt les
anteriors. Per ventura la fotografia no es tan
acurada però els plats són mes assequibles.
Però hi ha un poc de tot.
“Gastronomia 3.0” és una de les meves
pàgines preferides, tal vegada perquè té un
punt un poc més docent i combina
fotografies i articles prou interessants sobre
cuina i temes relacionats. A part del
facebook:https://www.facebook.com/Gastro
nomia3.0/; també la podeu seguir per
l’instagram:
http://instagram.com/gastronomia_3.0.
Molt recomanable.
Sabores
https://www.facebook.com/upsoclsabores/
Sabores té més d’onze milions de seguidors
a la seva pàgina, ofereix diàriament vídeos
amb temptadores receptes. A l’hora de
definir la seva tasca, ells mateixos es
descriuen: compartim coses que són
importants en el món. Coses que inspiren,
coses que intriguen, i coses que haurien de
ser vistes.
Tip Hero
https://www.facebook.com/tiphero/
Tip Hero, per la seva banda, supera ja els 19
milions de seguidors. Aquesta pàgina, a més
de vídeos amb receptes, comparteix guies i
consells per estalviar diners. També aporta
un espai perquè els mateixos usuaris
comparteixin consells i suggeriments. Esta
en anglès però és molt visual.

BuzzFeed Food
https://www.facebook.com/BuzzFeedFood/
Aquesta i la següent pertanyen l’empresa de
mitjans de comunicació d’Internet nordamericana “BuzzFeed”. Són semblants, però
aquesta és un poc menys coneguda, sols té
uns escassos 23 milions de seguidors.
Tasty o Buzzfeddtasty
https://www.facebook.com/buzzfeedtasty/
Seguint amb ordre de nombre de seguidors
trobam aquesta pàgina de facebook. Tasty,
amb gairebé 90 milions de “M’agrada”, es
dedica íntegrament a compartir continguts
de cuina. Segur que alguna vegada l’heu
vista perquè qualque amic l’ha publicada en
el seu mur. Però si encara no la coneixeu us
la recomano. Un dels vídeos de la pàgina
amb mes reproduccions és un d’un
restaurant xinès fent truites quadrades.
L’heu de veure, això si que és productivitat.
https://www.facebook.com/buzzfeedtasty/vid
eos/2004058553180117/
Però hi ha més material per a descobrir al
facebook:
- Chatni Dolç del company Rafel Soler
https://www.facebook.com/ChatniDol%C3%A7-1687364234838274/. Una
pàgina molt saborosa.
- Guindalia, sa tenda de dolços de na
Mònica Femenia
https://www.facebook.com/guindalia/, molt
interessants els cursos de rebosteria que
ofereix. Com els que ofereix per al proper
22 d’octubre de cheesecake i layercakes,
oferts per n’Isabel @AliterDulcia.
- També molt actius trobam a varis bons
companys com en Marc Fosh, en Guillem
Méndez , en Bernabé Caravotta, que acaba
d’obrir el restaurant Vandal a Palma, o
N’Igor Rodríguez del Restaurant Ham, del
Port de Sóller. Gent molt activa i que val
molt la pena de fer-s’hi seguidors.
Com veis es pot passar una bona estona
gastronòmica, i que doni per molt.
Amb la cosa aquesta d’escriure i mirar el
facebook, ja se m’ha fet més de mitja nit.
Tancaré la llibreta amb els apunts que he
pres per posar en pràctica demà i vaig a
descansar.
Una abraçada i fins d’aquí a
7 dies. Ens veim aquí
mateix.

Juan A. Fernández

