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Dissabte, 20 de juny del 2009
SÓLLER

El proper dia 29 de juny s’inaugura l’exposició “Cuina de
Paper”, al Museu de la Mar, al Port de Sóller; una exposició
produïda per l’ Institut d’Estudis Baleàrics i que ens
presenta una retrospectiva sobre els llibres de cuina editats
en llengua catalana des del Segle XIII fins als nostres dies.
Llibres com el “Libre del Sent Soví” ( 1324) i del que ja us
he parlat algunes vegades; “Libre del Coch”(1520),
Receptari Solleric de cuina jueva ( Miquel Ferrà i Martorell)
o “ La Cuyna mallorquina” de Pere d’Alcàntara Peña” són
alguns dels molts llibres que ens presenta aquesta exposició.
Amés de llibres, trobarem referències als seus autors,molts
d’ells Sollerics com Toni Piña o Miquel Ferrà; entre
d’altres comMestre Tomeu Esteva, Madò Coloma o
Sebastià Trias Mercant , per posar-ne alguns exemples.
També l’exposició ofereix un magnífic fons documental on
el visitant podrà mirar, fullejar i tocar, alguns dels llibres
que es mostren a l’exposició.
En definitiva una magnífica oportunitat per conèixer un poc
més de la nostra història gastronòmica i aprofitar , perquè
no, de visitar el Museu de Mar de Port de Sóller.
Arrel d’aquesta exposició un grup de cuiners i cuineres de
la Vall, conjuntament amb el Museu de la Mar i
l’Ajuntament de Sóller hem organitzat de forma paral·lela
un seguit d’activitats que ben segur complementaran la, ja
de per si, interessant proposta. Destacaré ,sense cap intenció
de menysprear a les altres, la taula rodona de dia 1 de Juliol
on tindrem l’oportunitat de parlar amb cuiners i cuineres de
la nostres illes, alguns, autors dels llibres de l’exposició.
Aquí us deixo el programa ; desitjo que us agradi:
29 de juny. 20:00 hores
Inauguració Exposició i degustació de productes típics de
Sóller . Copa de cava.
Col·labora CooperativaAgrícola Sant Bartomeu ( Sóller)

Col·labora Codorniu.
1 de juliol. 19:30 hores*

Taula rodona amb cuiners i cuineres de les Illes. “Cuina de
les Illes, passat , present i futur”.
Participen (alguns pendents de confirmació, però de ben
segur que s’hi apuntaran de molt bon gust) : Toni Pinya,
Aina Burgos, Juan Palou, Antonia Serrano, Toni Tugores,
JuanAntonio Fernández, Miquel Ferrà i Martorell, Luís
Cardell, Tolo Trias, Toni Fèlix i Oscar Martínez.
8 de juliol 19:30 hores*.
Show Cooking a càrrec dels cuiners Aina Burgos i Juan
Antonio Fernández. (Cuina antiga)
Col·labora IES Guillem Colom Casasnovas.
15 de juliol 19:30 hores*
Show Cooking a càrrec dels cuiners Victor Perrotte i Aina
Burgos.
Col·laboren: Restaurant Es Canyís.
22 de juliol 19:30 hores*
Show Cooking a càrrec del cuiner Toni Fèlix.
Col·labora Restaurant Ca Sa Pagesa.
*horaris aproximats, segons les necessitats de muntatge.
Algunes activitats encara poden sofrir algun canvi de
darrera hora, com també s’hi pot afegir alguna nova
proposta.
L’exposició romandrà oberta durant tot el mes de Juliol
segons l’horari d’obertura del museu, us hi esperem, que de
ben segur que en sortireu prou satisfets.
Bon profit i bona setmana.
Podeu enviar les vostres propostes a
n’aquesta secció al correu
parlemdecuina@hotmail.com

Juan A. Fernández

PARLEM DE CUINA

Cuina de paper

Amics i amigues, encetaré l’article amb una notícia
que m’ha alegrat abastament. L’oposició per moltes
entitats, associacions científiques, socials, feministes
i també professionals de la medicina, periodistes,
directors d’escoles holístiques, de tot l’estat
espanyol, a la proposició de què se li entregui el
premi Principe de Astúrias” de Investigación
Científica i Técnica del 2009, als centres mèdics que
van desenvolupar les vacunes contra el virus del
papil·loma humà (VPH), presentada per l’associació
contra el càncer de coll d’úter i l’associació per a la
prevenció del virus del papil·loma humà.
A més aquesta notícia fou donada el dia 3 passat, a
IB3. Em sembla que és la primera vegada que veig una
iniciativa d’aquesta magnitud, anunciada a un canal
televisiu. Quan veia a les persones que presentaven la
campanya. En principi, la campanya contra el
laboratori fabricant del “Gardasil”, ja que és
considera que s’utilitza el premi com una manera
encoberta (o no tant) de màrqueting i promoció de la
vacuna, m’ha semblat genial i m’hi sum de tot cor.
Inclusiu havia pensat crear el tema al Facebook com
una causa perquè les distintes persones que vulguin s’hi
apuntin, com tantes altres n’hi ha.
A la petició de la moratòria d’aplicar l’esmentada
vacuna, ja han signat 8856 persones d’àmbits
diversos de la cultura, la medicina, i teràpies
naturals; la llista tant d’associacions com de
particulars és inacabable. Tot un èxit i esper que es
vegin els resultats. Mentre escric això, jo ja he procedit
a la signatura. Deix aquí l’enllaç per si algú de vosaltres
creïs que és necessari signar
(http://www.matriz.net/caps2/declaracion/#firmar).
Al manifest s’hi pot llegir el que jo fa estona vaig
escriure sobre la cèlebre vacuna i a més afirma que el
tema del premi Nobel de Medicina als investigadors
que l’havien descoberta , el jurat, tenia certes
“relacions” amb la indústria farmacèutica. I explica
els perquès de demanar una moratòria contra l’aplicació

de l’esmentada vacuna. Deixaré l’enllaç del manifest
per si qualcú té ganes de llegir-lo i assegurar que val la
pena (http://www.esdiari.com/16338-presentacion-
campana-contra-concesion-premio-principe-asturias-
promotores-vacuna-contra-virus-papiloma-
humano.html).
Ja és ben hora que no ens deixem prendre el pel i
més si encara és a risc de la salut, per omplir els
comptes corrents d’aquesta genteta que no té ni un
escrúpol i vendria a sa mare si els hi resultàs
rendible.
Supós que els que em coneixeu i m’heu anat llegint,
sabeu que no puc ni amb les injustícies ni amb la
manera d’intentar-nos prendre el pel; m’encén la sang i
no dubt gaire en denunciar-ho a través de les planes.
De tots els muntatges que s’han fet, n’estem vivint
un altre de curiós, del que ja n’he parlat d’ell, el de
la grip batejada amb una quantitat de noms distints,
el primer, porcina, llavors grip nova i per finalitzar
grip A. Bé, la informació és que el virus de
l’esmentada grip fou creat i manipulat en un
laboratori farmacèutic. I l’altre és que una
“casualitat”, “accident”, esclataren cinc tubets, del
vuit tubets que portaven el virus de la grip A, que
transportaven en tren cap al Centro Nacional de
Gripe de Ginebra(Suïssa), un poc abans d’arribar a
Friburg, dos dies abans d’esclatar “l’epidèmia”. Una
puta comèdia i una manipulació per vendre els milions
de dosi de la vacuna quan ja la tinguin preparada, amb
sospites fonamentades, en que són els propis
laboratoris que podrien haver escampat la
“pandèmia”. ((informació completa al Discovery
Salud nº 117 de juny) El missatge de por està servit
amb safata i l’Organitzación Mundial de la Salud, els hi
ha donat el seu suport, res estrany si sabem que darrera
la institució s’hi troben controlant-la la indústria
farmacèutica, com ha denunciat moltes vegades Dsalut.
Baxter internacional fou sorpresa enviant virus de la
grip aviar mesclats amb material mèdic de vacunació

a distribuïdors de 18 països. Les mostres contaminades
arribaren a Alemanya, Àustria, Eslovènia i a la
república Txeca, fent que els periòdics del darrer país,
es demanassin “si no estaria tractant aquest laboratori
de crear una pandèmia. Transcrit i traduït del darrer
nombre de la revista esmentada.

Com d’aquests temes, del tràfic de salut, per cert que
s’han publicat dos llibres més sobre el tema:
“Traficantes de salud: Cómo nos venden
medicamentos peligrosos y juegan con la enfermedad
“ i “Conspiraciones tóxicas” del periodista Miguel
Jara. A tot això val la pena entrar dins la pàgina de
l’escriptor. Xerra molt clar. Diu clarament, com
s’inventen malalties per crear nous mercats i convertir a
ciutadans sans en malalts crònics, arribant el periodista,
després de quatre anys d’investigació, que inclusiu és
manipulen assaigs clínics per afavorir als laboratoris.
Per acabar, també hi deixaré l’enllaç de la pàgina per
qui estigui interessat en pegar-li un guait. Vos assegur
que val la pena
(http://migueljara.wordpress.com/libros/traficantes-de-
salud).
M’ha arribat una altra notícia que vull compartir amb
vosaltres. El govern català estudia recórrer la sentencia
emesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
que anul·la la totalitat del decret que regula les
teràpies naturals Un dels motius és que la tercera part
dels ciutadans i ciutadanes catalanes, empren les
esmentades teràpies, com ha afirmat la consellera de
salut Marina Geli, i a més ha recordat l’obligació de
què la Generalitat i el Govern Central
ho regulin. Ja era hora.
I per avui acabaré i esper que si creieu
que aquesta informació pot esser útil a
altres persones, vos agrairia que li
passasiu. Gràcies.

Josep Bonnín

ESPAI PER A LA REFLEXIÓ

Indústries farmacèutiques: Se les saben totes!


