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La Recepta

AAA CETT

ANTICS ALUMNES
es retroben després
de 10, 20 i 30 anys
17 de febrer de 2006, a les 21.00 hores. Entro a
l’Hotel Alimara i a l’hora de registrar-me, m’entreguen la fotografia sense nom d’algun antic alumne
del CETT amb la consigna: “Busca’l”. Començo la difícil tasca de reconèixer aquella persona i, entretant,
em vaig retrobant amb antics companys. Quina alegria! Definitivament és més difícil reconèixer els
nois, perquè són els que -com jo- hem canviat més
físicament. Les noies... com sempre, estan tan joves!
I això que ja han passat... Quants anys?
La trobada, el passat mes de febrer, de les promocions del 1972-75, 1982-85 i 1992-95, organitzada
per l’Associació d’Antics Alumnes del CETT, va reunir
a exestudiants del Centre que feia 10, 20 i fins i tot
30 anys que no es veien. L’èxit d’assistència va ser
extraordinari: més de 100 antics alumnes van participar en aquest emotiu acte, procedents de diversos
punts de Catalunya, Espanya i fins i tot de Bèlgica. A
més, també van ser-hi presents una vintena de professors de les diverses promocions, i el soci d’honor,
el Sr. Gaspar Espuña.
L’ambientació de la sala també convidava al record:
l’espai de l’aperitiu estava decorada amb cartells,
anuncis de col·loquis, ofertes de treball, viatges... de
l’època del CETT al carrer Canuda. Al menjador les
taules duien els noms de les antigues aules de l’antic edifici, i s’hi podia trobar un “confeti” de fotografies dels antics alumnes.
Durant el sopar es van anar recordant anècdotes i
curiositats d’aquells temps, de les activitats de
l’Associació, del passat, del present i del futur, mentre es projectaven imatges i fotografies. Va ser una
nit de retrobament, de tornar a recuperar amistats,
que convida a repetir l’experiència. ■
Vicent Serrano. Vocal de la junta de l’Associació
d’Antics Alumnes del CETT i conductor del sopar

Bacallà amb crema d’alls
Recepta per a 4 persones

Ingredients
800 g de morro de bacallà, 100 g d’all, 4 g de bitxo, 1,5 l d’oli
d´oliva verge, 500 g de patata Mona Lisa, 1 pa de baguet, 2 g
de pebre vermell de la Vega, 0,5 l d’aigua mineral, 30 g de sal, 8
g de pebre negre, 5 g de sal Maldon, herbes aromàtiques.

Elaboració
Bacallà confitat: Quadriculem el morro de bacallà, el tallem en
porcions de 200 g i el reservem. Pelem els alls i els tallem a
làmines. Fem el mateix amb el bitxo. En una bossa de cocció al
buit posem un dau de bacallà, all, bitxo, oli d´oliva, ho segellem
a la màquina de buit i ho reservem. Courem el bacallà al Ronner*,
a una temperatura controlada de 60ºC durant 10 minuts.
(*El Ronner és una màquina que actua mitjançant el control de
temperatura d’un bany maria, entre els 30º i 80ºC. Originàriament
s’utilizava en biologia i va ser adaptada al món de la gastronomia
per Joan Roca, d’El Celler de Can Roca. Permet coccions a baixa
temperatura, estables. Per aconseguir resultats perfectes s’ha de
combinar amb productes envasats al buit).

Patata confitada: Pelem les patates, les quadriculem a 4x4 cm
i les potxem amb oli d´oliva a 50ºC fins que estiguin al dente.
Alhora d’emplatar les enrossirem en una paella i les rectificarem
amb sal i pebre.
Crema d’alls: Pelem els alls, els tallem a làmines i els sofregim.
Afegim el pa tallat a llesques, ho deixem torrar, ho traiem del
foc i hi afegim el pebre vermell de la Vera. Ho posem a foc
suau, ho mullem amb aigua, i deixem que es cogui durant 20
minuts. Ho triturem, ho colem i ho lliguem amb oli d´oliva. Ho
rectifiquem de sal i pebre i ho reservem.

Muntatge
En un plat soper gran col·loquem al fons un cordó de crema
d´alls. En un costat hi posem la patata i al damunt el bacallà
amb una miqueta de sal Maldon, oli d’oliva verge i herbes aromàtiques. ■

