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Pròleg

Si contra gustos no hi ha res es-
crit, tampoc es tracta ara d’esguer-
rar tan bon costum. Ans al contrari, 
a la Fundació Alícia defensem que 
precisament aquest és el far que ha 
de guiar qualsevol alimentació har-
mònica. El nostre gust —el vostre 
gust— és allò que ens fa rebutjar o 
acceptar, avorrir o preferir, gaudir 
les coses que ens convenen. Si ens 
hi fixem, el sistema és prou com-
plex i dinàmic: una cosa ens pot 
agradar molt, posem la xocolata, 
i no venir-nos de gust. O venir-
nos-en de gust tan sols mitja presa. 
Fixeu-vos si n’és, de precisa, quan 
funciona bé, aquesta gestió que 
el mecanisme apetit-plaer fa de la 

nostra alimentació, modulant en 
cada moment la nostra ingesta se-
gons ens convingui.

I —la pregunta té nassos— qui-
nes coses ens convenen? Doncs les 
que ens alimenten el cos i l’esperit. 
Aquelles que el nostre organisme 
necessita cada dia per trobar-se bé 
i també les que ens expliquen com 
som i d’on venim, perquè l’home no 
solament viu de nutrients. Sempre 
amb moderació, això sí, i sense mai 
oblidar els fruits de les activitats 
que escauen millor al nostre en-
torn, que representen la llavor del 
que demà serà un territori prou bo 
perquè hi visquin, en visquin i se 
n’alimentin els nostres fills.

Pròleg

Al vostre gust
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De tot plegat se n’ocupa la cui-
na, que és l’estratègia alimentà-
ria humana i es diferencia pel seu
caràcter cultural. Per això es pot
transmetre mitjançant l’aprenentat-
ge i adaptar aplicant el raonament.
La praxi culinària no solament és
exclusiva; també és comuna a tota 
la humanitat. Es basa en la modi-
ficació de l’entorn per fer-lo més i 
millor comestible. Per reeixir, l’es-
tratègia culinària ha de ser sana i
sostenible. Si no és sana, malament 
per a l’individu o grup que la prac-
tiqui. Si no és sostenible, a la llarga
també malament. Per fer-la sana,
els omnívors humans han triat i
combinat els aliments que tenien

a l’abast, i els han distribuït en di-
ferents tipus d’ingestes fins aconse-
guir complementar-los en una dieta 
més o menys equilibrada. Alhora, 
han tallat, mòlt, marinat i cuit els
aliments per eliminar-ne els perills 
i afavorir-ne la digestibilitat. Per 
fer-la sostenible, l’han diversificada, 
adaptada als terrenys, climes i cicles
estacionals. Tot desenvolupant els 
processos civilitzadors, han inven-
tat formes de garantir l’abastiment
—també més o menys— com l’agri-
cultura, la ramaderia i el comerç. 
Amb la reproducció de recursos que 
suposen l’agricultura i la ramaderia, 
els grups humans han modificat els
entorns i així, si acceptem que la
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cuina és el paisatge a la cassola, el 
paisatge també és la cuina que di-
buixa el territori per garantir-se els 
productes en els quals es basa. El 
comerç significa l’excepció a aques-
ta regla que permet a les cuines no-
drir-se d’altres ingredients que els 
d’estricta proximitat. A més, l’instint 
humà tendeix a la bellesa, per això, 
superant el plaer primari de calmar la 
gana amb alguna cosa escaient, 
la cuina sempre busca augmentar la 
bellesa comestible de les coses que 
transforma. Busca la bondat, l’har-
monia, el refinament del gust. Fins i 
tot hi ha vegades que l’objectiu del 
gaudi passa per davant dels princi-
pis de sostenibilitat i alimentació 
saludable en banquets excepcionals 
que serveixen per fer festa i també 
per fer comunitat. Com l’àpat diari 
compartit fa família. 

La cuina —concepte universal— 
es declina de manera diferent en cada 
lloc i en cada moment, i conforma 
una cuina local que es defineix com 
allò que cada grup tria per menjar, la 
manera com ho prepara, les formes 
en què s’ho menja i el significat que 
per a ell té. Tot això ho sap ben bé 
la Tana Collados. Em consta perquè 
fa temps que tinc la sort de ser amic 
seu (deixeu-m’ho dir, que això és un 
pròleg). La Tana domina les claus de 
funcionament del mitjà televisiu i, 
des del seu compromís periodístic, 
entén la gastronomia com el que real-
ment és, el coneixement enraonat 

de l’alimentació humana. Sempre ha 
practicat aquesta visió integral, ben 
llunyana d’altres lectures força més 
lleugeres que sovint emmascaren la 
re exió gastronòmica.

Ja ho sabem, alguns esnobs 
únicament canten la raresa, l’excés 
o l’exclusivitat; d’altres, en canvi, 
tan sols s’interessen pels estrictes 
conceptes nutricionals, ben poc 
explicatius per si sols; n’hi ha que 
busquen la novetat per la novetat 
(oblidant que la saviesa ho és per 
vella) i d’altres la neguen sense cri-
teri (la tradició, o es mou o es mor). 
Per si no n’hi hagués prou, es troba 
força escampat un menysteniment 
ignorant de la feina del pagès que, 
curiosament, conviu amb un cul-
te irracional al producte. Però a la 
Tana sempre l’han encuriosida de 
la mateixa manera la vida rural, el 
treball del mar, la gestió dels recur-
sos, la memòria local, els efectes 
de la globalització, la funció del 
mercat, el consum domèstic, la sa-
lut pública i la creativitat artística, 
perquè sap que cada una d’aquestes 
mirades i totes les altres ajuden a 
entendre un objecte tan polièdric 
com és allò que mengem. La imatge 
que n’extreu, amena, propera, rigo-
rosa i comprensible, fa que Al vostre 
gust sigui com és: un servei públic 
d’una televisió pública conscient de 
la importància de la bona alimenta-
ció dels ciutadans; de la visibilitat 
que necessiten els que elaboren els 
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productes de la terra amb segell de 
qualitat; de la potencialitat del turis-
me enogastronòmic com a factor de 
reequilibri territorial; de l’enorme 
llegat quant a biodiversitat i també 
quant a receptari que hem tingut la 
sort d’heretar, i de la capacitat de 
recerca i innovació del nostre país. 
Per això als cuiners, dietistes i altres 
científics de la Fundació Alícia ens 
ha agradat col·laborar amb TV3 en 
l’elaboració del programa. Perquè 
des de la nostra seu de Món Sant 
Benet —a recer d’una joia patrimo-
nial de visita imprescindible com 
és el monestir de Sant Benet de 
Bages— treballem cada dia amb una 
visió semblant, fent servir la cuina 
per mirar que tots mengem millor.

Per acabar, una recomanació de 
gastrònom. Gaudiu aquest llibre 
com un delicat menú degustació 
compost per la millor representació 
dels fruits saborosos que ens ofereix 
aquest país i la seva gent. Després, 
si voleu, torneu-lo a degustar fent 
petits tastos saltats d’aquelles gor-
manderies que, pel que sigui, més us 
vinguin de gust. As you like it.

Toni Massanés
Director de la Fundació Alícia
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Un viatge pel món de la cuina,
que comença amb una mirada aten-
ta a les matèries primeres en origen, 
continua per mercats i botigues, i
acaba en algunes cases o en els mi-
llors restaurants. Però Al vostre gust,
com el programa de TV3 en què
s’inspira, és tot això i té vocació
de ser molt més, perquè va néixer de
la necessitat d’explicar el món del
menjar i del beure des de totes les 
mirades possibles. Som periodis-
tes, i no en tenim prou de mostrar 
plats. Ens mou l’interès per saber
què mengem i per què ho fem, els 
nostres costums alimentaris, la cui-
na més avantguardista, o allò que és 
una tendència de consum ara com 

ara. Hem estat testimonis de la re-
volució culinària més extraordinària 
que mai hagi viscut abans el país i
en aquestes pàgines en trobareu al-
gunes claus. Però alhora que l’èxit 
dels grans professionals quedava
escrit en el firmament de la cuina, la 
de casa, la de cada dia, retrocedeix 
devorada per la falta de temps i pot-
ser pel desconeixement d’allò que 
compensaria els inconvenients de la
manera de viure actual. També vo-
lem contribuir a evitar que es perdi, 
o a recuperar, el patrimoni culinari 
comú. Hem tingut la complicitat de 
la Fundació Alícia, la institució que
des de Sant Benet de Bages treba-
lla en favor de l’alimentació, amb

Introducció
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el millor equip d’investigadors, de 
nutricionistes i de divulgadors. Des 
d’aquí el nostre agraïment. Però, 
sobretot, Al vostre gust ha tingut 
sempre la vocació de donar veu a 
tota aquesta gent, dones i homes,
pagesos, ramaders, pescadors, bo-
tiguers, responsables que ens ar-
ribin a taula els millors productes 
fruit del seu esforç, de la seva pa-
ciència i del seu saber. Savis, joves 
o més grans, resistents convençuts 
d’una cultura antiga. I hem volgut 
mostrar, i demostrar alhora, que el
sector que representen és viu i que
també busca i investiga per fer-ho 
cada vegada millor. Teniu davant
vostre 26 capítols que ni poden, ni 

volen, competir amb la imatge tele
visiva. La versió escrita ens permet 
una altra visió, complementària, i 
voldríem expressar tota la passió 
que hi hem abocat; que la paraula 
us evoqui un món que ni comença 
ni aquí acaba. Que us obri la gana,
però també la ment, per entendre el 
menjar com allò que, més enllà de 
satisfer-nos necessitats i servir-nos 
emocions, és capaç de parlar-nos 
del nostre temps.

Tana Collados
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Producte

Aquesta història comença amb el producte; un llarg viatge que potser 
acabarà a les taules més sofisticades del planeta, o a les cuines domèstiques, 
però que s’inicia als camps de Prades, o a les muscleres del Delta, o entre els 
fruiters de les terres altes del Baix Llobregat, o a una granja d’ovelles al Baix 
Empordà… Un llarg viatge que és alhora un homenatge als productors, als 
homes i dones que al camp o a les granges fan una feina callada, sàvia, dura, 
i, sobretot, necessària. Sense ells no hi hauria productes. Sense la seva feina 
no hi hauria gastronomia ni, encara menys, alimentació. No hi ha cuina sen-
se producte, per més que, en les classificacions de vegades forçades que es 
fan en gastronomia, es parli de “restaurants de producte”, com si no hagues-
sin de treballar a partir dels productes absolutament tots els cuiners del món. 
L’epítet es refereix a totes aquelles cuines que, més o menys afortunadament, 
sotmeten a poca transformació les matèries primeres.
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