
 
 

Contacte premsa:  Chordà Comunicació
 
| neus@neuschorda.com | mòbil 630043672 

 

 

 

 
 

Ara que als mercats, a les botigues, als restaurants i a les taules trobem de tot 

durant tot l’any, ara que els excessos i la inexistència de límits ens ho fan voler 

tot i desitjar-ho tot alhora i corrents, aquest llibre és una invitació insòlita. Un 

viatge interior que ens recorda el gaudi atàvic contingut en una mossegada de 

tomaca confitada, en l’aroma penetrant dels rovellons acabats de plegar saltant 

a la paella, en la sentor vellutada d’un rostit amorosit amb vi ranci. Tot un món, 

que és dins nostre i que es desperta i ens acull i que, si no el fem reviure, 

desapareixerà. Passat i present, potser també futur. 
 

Hi ha moments viscuts que ens marquen per sempre, com una cicatriu, sense que en siguem 

conscients. Hi ha olors, gestos, petites cerimònies, maneres de fer les coses i lliçons que van 

teixint la memòria i els records que ens expliquen tal com som, d’on venim, a quina casa i a 

quin paisatge pertanyem. I cada cop que actualitzem els escenaris i els contextos en què 

aquests moments es repeteixen, les olors es tornen a sentir, els gestos, els cerimonials i les 

maneres de fer ens acompanyen de nou, iguals i diferents. Present i passat alhora, i cada petita 

variació ens mostra la trajectòria exacta de la corba del temps, el volum precís de l’absència. 

 

El dinar de festa major o de Nadal, l’olor del caldo bullint, el cassó brut de la crema escurat a 

correcuita, la cullera de boix, la manera de posar-se o treure’s el davantal... Mengem tres o 

quatre vegades al dia, i poc o molt tot allò que té a veure amb el menjar alimenta els records 

de la nostra vida, sobretot quan som infants. 

 

Els records al voltant de taula i al voltant dels fogons ens connecten també amb els canvis de 

paisatge i d’estació, amb la varietat dels productes que ens dona la terra i amb els rituals 

associats a les celebracions, amb la cultura que ens nodreix per dins com una saba. Som brots 

d’una terra i d’un moment, i és des d’aquest arrelament que dialoguem amb la història i amb 

els pobles que ens envolten. 
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A la cuina de casa, a la cuina del mas, a la brasa o al caliu del foc a terra, cada plat és una 

ofrena i un homenatge que conté el paisatge i que el transforma en motiu de gaudi compartit. 

Paisatge i cicle. Memòria i sentiment. I alguna cosa que ens alimenta més endins, que no té a 

veure amb l’abundància, amb l’opulència o la sofisticació, que no és de pobres ni de rics, que 

no és de mas, de poble o de ciutat. 

 

 Els dibuixos d’Adela Blasi, sucosos i acolorits, alguns amb aires 

orientals, d’altres de natura morta o d’il·lustració naturalista, 

completen un treball que és una invitació insòlita. Un viatge 

íntim i personal i, alhora, un viatge gastronòmic cap al 

coneixement del moment exacte, el com i el quan en què cada 

producte és a la seva plenitud. Un llibre sobre la cuina, sobre 

gustos i emocions, un llibre que només es pot escriure després 

d’una llarga trajectòria vinculada a la cuina. 

 
 

L’autora 
 

Mariona Quadrada Monteverde (Reus 1956) és llicenciada en filologia catalana, exerceix de 

mestra de cuina a la seva escola des de fa 40 anys. Combina aquesta disciplina amb la docència 

del català per a adults. Compta amb una obra editorial culinària extensa a més de múltiples 

col·laboracions en mitjans de comunicació audiovisuals i escrits. L’any 1980 va editar una 

col·lecció de receptaris de cuina amb els dibuixos de l’Adela Blasi. 

 

La il·lustradora 
 

Adela Blasi Casal (Barcelona 1959) és llicenciada en antropologia social i cultural, ha combinat 

les tasques docents i a l’administració pública amb el plaer de dibuixar. Té formació en 

diferents camps de les arts plàstiques i actualment investiga i treballa amb l’aquarel·la. L’any 

1980, amb la Mariona Quadrada va editar una col·lecció de receptaris de cuina amb els seus 

dibuixos de producte i d’estris.  
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