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L’ASSOCIACIÓ CULTURAL ORGANITZA DES DEL 2002 UN SOPAR MEDIEVAL A LA FONDA EUROPA

Assaborint l’època medieval

raül medina

Una quarantena de persones van
poder gaudir, dijous passat, del
sopar medieval que des del 2002
organiza l’Associació Cultural a la
Fonda Europa. L’àpat es basava
en les receptes del Llibre d’aparellar de menjar, el manuscrit més
antic que es conserva dels llibres
de cuina catalans, de mitjans del
segle XIV.
El menú constava de fruita i
embotits blancs, albergínies farcides, tonyina fresca, conill sofregit
i flaó que anava acompanyat de
vi de missa i durant el sopar es
va servir vi de la terra; garnatxa
blanca i negra. “Ho vam servir
amb el mateix ordre que es feia
a l’època medieval. Són sopars
molt elaborats i cuits amb molta calma”, explica Marta Viguer,
directora del restaurant.
La majoria dels plats eren cuinats amb moltes espècies i la
mel també hi tenia un paper important. “La mel era més accessible que la sal i a molts plats
se’n feia servir per potenciar el
gust”, afegeix Viguer.

COMENSALS Van assistir-hi una quaratena de persones
Toni Riera, catedràtic d’Història
Medieval i especialitzat en la part
de l’alimentació, i Jaume Dantí,
director del Centre d’Estudis de
Granollers, van acompanyar els
comensals durant el sopar i van
explicar cada un dels plats, tal
com van fer els mateixos cuiners

abans de començar el sopar.
“Fa quatre anys que hi vaig i
trobo que la Fonda Europa fa
un esforç brutal. Es notaven
molt les espècies als plats. Va
ser un sopar fantàstic”, explicava Rosa Sagalés, participant al
sopar. cLARA m. cLAVELL
xavier solanas

Jordi Sedó presenta
‘Nou pisos d’un
replà’ a Can Pedrals
Jordi Sedó, sociolingüista, mestre
i escriptor de l’Ametlla i docent a
la Garriga, presentarà dimarts, a
les 20 h el seu darrer llibre Nou
pisos d’un replà (Editorial Gregal) a la biblioteca Can Pedrals i
acompanyat de l’escriptora Isabel-Clara Simó.
Sedó ha escrit, principalment,
sobre sociolingüística, lingüística
i educació. Actualment, es dedica
a la docència, a escriure i a impartir conferències. La narrativa
breu no li és desconeguda perquè,
abans d’aquest llibre, ja havia
publicat el recull de contes Mira
sota el coixí (2008). Nou pisos
d’un replà és un llibre de narracions breus en què l’autor ha volgut
donar al conjunt una certa unitat,
fent coincidir tots els personatges
en un moment determinat.

La Moixiganga de Sitges a Sant Esteve
Dissabte, el Cos de Dansa de l’Esbart Dansaire va oferir una ballada de tres
danses relacionades, d’alguna manera, amb el retaule de l’església de Sant
Esteve. Van ballar la Moixiganga de Sitges; un ball religiós que representa
una sèrie de 8 misteris executats a mode d’exercicis gimnàstics, la passió,
la mort i la resurrecció de Crist. L’esbart també va dansar el ball de Faixes
de Tous i La Verge Catalana de Josep Maria Ruera. També es va representar
la darrera actuació del Retaule Viu, dirigit per Esteve Banús.

LA PREVISIÓ METEOROLÒGICA

Farmàcies

El temps: de dijous 22 al diumenge 25 de juny
Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

ARIMANY Pl. Maluquer i Salvador, 11.
Cada dia de 9 a 22 h
DALMAU Av. Sant Esteve, 23.
de dilluns a dissabte, de 9 a 22 h
VINYAMATA C. Museu, 20-22.
Cada dia 24 h
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POU I SALT Av. Francesc Macià, 129.
Cada dia de 8 a 22 h

