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Dissabte, 7 de desembre del 2019

Ara que arribam a les tan esperades festes 
de Nadal se’ns plantegen alguns dubtes pel 
que fa als regals. Per a fer la feina més 
senzilla he pensat de fer una selecció de 
potencials regals. No obstant, he cercat un 
denominador comú: objectes o 
electrodomèstics que combinin cuina i 
tecnologia. Suposadament ens han de fer la 
vida més senzilla. 
És el que es denomina «electrodomèstics 
intel·ligents» o «l’internet de les coses». 
Ens aixecam de dormir amb l’alarma del 
mòbil, ens posam l’smart wacht i miram el 
temps que farà a la computadora. A la bústia 
del correu ens arriben alguns mails que 
revisam de camí al cotxe. Partim de casa 
amb Spotify gràcies al Bluetooth, i si ens 
criden al telèfon usam el «mans lliures». 
Després a la feina usam el dropbox, el drive, 
el we transfers....i a la cuina, no hi ha entrat 
aquesta tecnologia?...i tant que sí. 
El dia podria començar, com comencen 
normalment els dies, amb un bon cafè. 
  
1. DeLonghi Primadonna Elite - La 
cafetera intel·ligent que podem controlar 
des del mòbil  
Podem amb ella preparar centenars d’estils 
de cafè, permet als usuaris guardar les seves 
preferències i es pot controlar a través d’una 
aplicació mòbil. DeLonghi diu que és «la 
primera cafetera intel·ligent el món». 
La Primadonna Elite és una cafetera 
espectacular, això si, no apta per a totes les 
butxaques i està dirigida principalment als 
més cafeters de tots. 
Disposa d’una pantalla tàctil de 4,3” en 
color i també es pot usar mitjançant 
l’aplicació mòbil Smart Cafè per a Apple o 
Android, que es connecta a la màquina a 
través de Bluetooth. És possible demanar un 
cafè, personalitzar, canviar la configuració 
de la màquina, modificar gust, aromes, 
densitat, cremositat. I tot és possible 
guardar-ho en un perfil personal. 
  
2. Crock-Pot Smart Slow Cooker with 
WeMo 
Aquesta olla intel·ligent es pot programar 
des de qualsevol lloc amb l’aplicació 
gratuïta WeMo. Podem comprovar la 
temperatura, el temps de cuinat, canviar la 
configuració per escalfar o fins i tot apagar 
el dispositiu des del nostre telèfon 
intel·ligent. Fa que la cuina més tradicional 
s’esdevingui més còmoda que mai. 
Imaginau podeu posar a encalentir els 
escaldums mentre anam de camí a casa? 
 
3. HAPIfork 
Si sou realment amants de la tecnologia, no 
us podeu perdre aquest cobert. Bàsicament 
es tracta d’una forqueta intel·ligent que us 
ajuda a controlar i fer el seguiment dels 
vostres hàbits alimentaris. Exactament el 
que necessitàvem a la vida, no? 
Mitjançant la tecnologia Slow Control, els 
coberts connectats mesuren la quantitat de 
productes que es pren, i vibra i parpelleja si 
menjam massa de pressa. També, amb el 
mòbil, disposarem d’una taula de control 
per analitzar el rendiment de l’hora de 
menjar.  
 
4. Tefal Actifry Smart XL 
Per un poc menys de 300 euros podem 

adquirir (o regalar) aquest electrodomèstic 
intel·ligent de Tefal. 
La Tefal Actifry Smart XL és bàsicament 
una fregidora amb tecnologia Bluetooth que 
us permet preparar receptes directament des 
del nostre telèfon intel·ligent o tauleta, més 
de 200 d’elles de fet, segon indica la 
mateixa marca. 
La idea és que Actifry Smart faci el nostre 
treball dur, així que no us haureu de 
preocupar de les temperatures que cal fer 
servir ni de quan s’ha de remenar. 
L’aplicació també està a la mà per oferir-vos 
instruccions de vídeo pas a pas. Una bona 
notícia és que aquesta fregidora usa molt 
poc d’oli i no s’hi aferra res. 
Tot això fa que, per exemple, les patates 
fregides siguin més saludables que mai. 
 
5.- Invoxia Triby 
Tancam aquest «llistat de regals» amb la 
clàssica llibreta per a apuntar les coses que 
ens fan falta i hem d’anar a comprar. 
Les notes de cuina són una part important de 
les comunicacions de moltes famílies, o 
simplement per no oblidar res a l’hora 
d’anar al mercat. 
En una era en què tenim més plataformes de 
missatgeria instantània per triar que no pas 
els missatges que enviam, la nota senzilla en 
paper, continua present en moltes cuines. 
No obstant, aquest producte ens proposa 
canviar el tradicional paper i boli, per aquest 
dispositiu; que penjant-lo a la porta del 
frigorífic. No sols ens permet deixar 
missatges als nostres éssers estimats, sinó 
que també contactar-los a l’instant amb les 
trucades per Wi-Fi. A més, si ens oblidam 
de deixar una nota, podeu esbossar-ne una 
quan no estam a casa usant el telèfon 
intel·ligent. 
Darrerament s’acaba d’actualitzar amb la 
integració d’Amazon Alexa, cosa que la 
converteix en una proposta encara més 
atractiva. A més fa d’altaveu, podem 
respondre trucades «sense 
mans», connectar-ne varis 
de junts i molt més. Val uns 
199 euros. 

 
Juan A. Fernández

El motor que mou avui la nostra societat, 
de manera accelerada i turbulenta, són els 
capitalistes, els Bancs, les Caixes... 
inspirats, engreixats i protegits per un poble, 
que viu amb les mans fermades, ja que cau 
de morros i s’estavella, si no camina a través 
d’ells, donat que els milionaris són els 
amos, que fan i desfan, amb plenitud de 
poders, amb poders gegantins, amb facultats 
omnipotents, capaços d’aconseguir per si 
sols tots els capritxos que demana la seva 
avarícia. A nosaltres, els pobrets errats de 
comptes, els doblers ens amarguen la vida, 
mentre ells, ens l’amarguen i se l’amarguen 
-no viuen- per tenir-ne més. 
Diré més. Davant tants de canvis operatius i 
substancials, en un món globalitzat, els 
poderosos capitalistes, que ha fet seus els 
governats de tots els Governs nacionals, 
internacionals i mundials, mantenen, en 
qualsevol nivell, les lleis, la tècnica, els 
Mitjans de Comunicació i l’economia amb 
una força activa i impositiva retallant els 
jornals i els drets vitalicis que tots tenim. 
D’aquesta manera la diplomàcia dels seus 
discursos, tant dels d’aprop com els de 
lluny, que hauria de servir per, de fet, 
alliberar el poble de l’esclavitud dels lladres 
i dels malvats, s’entremescla entre el que és 
bo i el que és dolent i es fon al fons de tota 
classe de mentides, fent així un cos, com 
una muntanya, de poders omnipotents, 
constituïts i legals, amb l’única intenció 
d’explotar l’home, en tota la seva essència, 
enfora dels drets que li pertoquen, fixes les 
seves idees en fermar-nos més i més de cada 
dia. 

Dispensau-me si llauro fora de solc: jo pens 
que allò que toca fer el qui es presenta per 
governar el poble, és ser conscient que, 
l’èxit o fracàs del seu treball depèn de la 
seva capacitat i aptitud per organitzar, 
mobilitzar i animar als ciutadans cap a una 
dedicació popular de benestar i progrés. 
El poble quan té treball suficient per viure 
es reflecteix en la bona convivència. 
És veritat que als parats se’ls hi dóna una 
paga mòdica amb «l’atur», dins un temps 
tan curt que no dóna espai per ploure dues 
vegades en temps d’hivern; els manipulen 
de tal forma que els tenen controlats pels 
quatre costats i han de comparèixer cada 
mes per donar fe de com viuen la seva 

aturada, si seuen o treballen. 
No és tan normal, tot el contrari, que els 
governants, els poderosos, ells, tenguin ben 
amagades totes les seves pagues per cada 
passa que donen, i més amb dietes i fins i tot 
el preu del «taxi» i d’un lloguer, en què 
tenguin casa pròpia. 
És una vergonya imperdonable que aquests 
malcarats ens obliguin a creure que tots els 
polítics són uns lladres, quan n’hi ha molts 
d’honrats, bons i a favor del poble. 
Dic el que veig fins ara. En l’actualitat 
l’activitat més vistosa de tots els nostres 
Governs és la destresa que tenen en 
controlar el treball dels obrers més pobres, i 
dels qui amb els seus estalvis, la seva 
sobrietat i el seu seny, fa que puguem viure 
un poc decents... 
Els controls socials, o allò que és igual, les 
inspeccions, casa per casa, de les nostres 
petites guardioles, ens turmenten la vida, i 
no tant per allò que ens roben, com per allò 
que no ens deixen guanyar -sense donar 
compte-, tantes són les traves que, 
dissimulades, ens imposen. 
No trobeu estrany que la meva edat 
m’obligui a capgirar la vista i pegà una 
mirada cap enrere, els records són la meva 
jugueta. 
Creieu-me que moltes vegades tenc 
enyorança de la quietud gojosa que 
respiràvem dins ca nostra, a Sa Pobla, en la 
meva divertida infantesa, assegut dins el 
corral, baix l’ombra de dues parres, costat 
de mu mare i de mon para, juguinant amb la 
meva germaneta (absent el meu germà 
perquè era a la guerra), asseguts a una taula 
petita i baixa, sopant de pa torrat al foc de 
llenya prima, amb un botifarró i olives; 
pobres a més no poder, feliços com els qui 
més. Mon pare, cada dematí, abans que 
sortís el sol, anava a sa plaça major (era 
costum de Sa Pobla) per llogar-se aquest 
mateix dia i si importava per tota una 
setmana. Mu mare per rentar a cases 
amigues o emblanquinar a on la cridassen 
amb altres jornaleres, i tot es feia cantant, 
amb la tonada que corresponia a cada 
treball. De tant en tant al nostre petit hortet, 
a l’Albufera de Sa Pobla, voltat de síquies, 
amb aigua salada i dolça, mon pare amb els 
peus en remull fins als genolls, traient amb 
el buirador aigua per regar els moniatos i 
mu mare atraçant els sols. 
A ca nostra passàvem de llarg dels 
Governants, d’ells res en sabíem, ni en 
parlàvem. Vivia el dia i, si no venia com 
esperaven, sempre hi havia una mà amiga, o 
dues, o tres, d’amics o parents que no 
comportaven que suportàssim cap maldecap. 
No em digueu que això no sigui digne de ser 
enyorat. 
Sempre s’ha dit que els temps passats són 
els millors; jo crec que els nostres no han 
estat els pitjors. 

 
 
 

Agustí Serra Soler

Els doblers ens 
amarguen la vida,            
als pobres i als rics

Si pens és perquè visc Parlem de cuina

Preparant el Nadal (I) 
CUINA  2.0 (Regals per a les festes)


