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privat

Art comestible

l’ascensor

Torrons
i xancletes

E

l quadre Nena amb globus, de
Artesà Alimentari pasta cada nit un pa
Banksy, autodestruït a Sotheby’s
diferent: de sègol, d’espelta, de bolets, de
tòfona, de fruita seca, de rocafort o cereals
de Londres la setmana passada,
instants després que un comprador
amb nous, de formatge, de sobrassada,
n’oferís 1,2 milions d’euros, mitjançant
d’olives, de pernil dolç, el típic de monyos
una trituradora amagada al marc, consdenominat així pels bonys de la crosta...
Tomàs Cusiné, al capdavant dels cellers
titueix un exemple –portat al límit– d’art
efímer. Suposant que no es tractés d’una
Castell del Remei, Cérvoles, Cara Nord
performance provocadora, en connivèni el que porta el seu mateix nom al Vilosell, ha vist guardonat amb el premi Gran
cia amb la sala de subhastes i el licitador,
Vinari d’Or el Cérvoles blanc 2016, com
m’imagino la gràcia que li devia fer la sora Millor Vi Català de l’Any. Un líquid espreseta al flamant propietari de la pintura.
plèndid, elaborat amb les varietats charAltres obres efímeres, en aquest cas Altres obres
donnay i macabeu, que segons el jurat
també fungibles, pensades per ser consumides, que bé podrien merèixer la conside- efímeres, productores excel·leix per “amplitud aromàtica, perfil
fresc, fusta integrada, estructura elegant i
ració d’artístiques, productores de plaers de plaers fugaços,
pas cremós pel paladar”. Felicitats, amics
igualment fugaços, momentanis però in- momentanis però
Tomàs i missenyora Mireia, com li diu
tensos, sensorials o sensitius, que deixen
Josep Vallverdú.
un regust o si més no un record durador, intensos, han sigut
tant de caràcter estètic com palatal, han notícia aquests dies
Josep Sánchez i Ricard Zamora consigut notícia entre nosaltres aquests dies
tinuen servint, a La Solana, de Foradapassats i crec que val la pena fer-ne esda, al cap de 27 anys, una colla de plats
ment, pel seu mèrit intrínsec, el prestigi assolit pels seus dignes de figurar en una Història de l’Art, com el llom
artífexs i la projecció favorable que comporten per a les de bacallà confitat, la ventresca de tonyina, les agullecontrades d’on sorgeixen.
tes d’ànec o les galtes d’ibèric. Hi he tornat, després de
Josep Miquel Canut, del Forn Codina de Vilaller, acaba molt –massa– temps, i he constatat de nou que menjar en
d’obtenir la distinció al Millor Pa de Pagès de Catalunya aquell restaurant proporciona sensacions equiparables a
d’enguany. Quarta generació de forners, aquest Mestre passejar per un museu.
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Que els temps estan
canviant no és només
una realitat aplicable
a rols i usos socials
sinó també a les estacions i dates tradicionals al calendari, com
comprar torrons amb
xancletes, que és un
calçat típic de l’estiu que ahir encara
portaven molts dels
visitants de la Fira
d’Agramunt, i serveix també per a les
primeres castanyes,
que ja anuncien Tots
Sants quan encara
anem amb màniga
curta.

Bon inici del
Cadí la Seu
Sembla que els
principals equips
lleidatans a l’elit han
començat aquesta
temporada amb bon
peu. El Força Lleida
en suma dos de dos,
el Llista ha arribat a
ser líder i les dones
del Cadí la Seu van
encetar ahir la lliga
guanyant, cosa que
no es donava des de
feia vuit temporades.

la imatge
del dia

Enric Reig
Aquest veí originari dels Torms de 99
anys és un dels trenta-tres que ahir es
van reunir en aquest
municipi per celebrar
la seua longevitat.

Josep Castellarnau
President de la Federació d’Hostaleria
de Lleida, entitat que
compleix 40 anys al
servei d’aquest sector,
vital per al turisme
i la gastronomia.

M. Dolores Pascual
Presidenta de la Confederació de l’Ebre,
que anuncia 2,7 milions d’euros per
completar els regs
compensatoris de
Rialb a Peramola.

L’Agramunt
més dolç
Agramunt es converteix
aquest cap de setmana
en la capital del torró i el
xocolate i s’espera que
gràcies al bon temps
se superin els visitants
de l’any passat. A la
foto, un dels estands
d’aquest dolç certamen
de Ponent.

Javier Lambán
El president aragonès
hauria de contenir
una mica el seu llenguatge perquè dir
“neandertals” als nacionalistes catalans no
afavoreix el diàleg.

