La Recepta

Suquets (Baix Empordà)
Ingredients (per a 4 persones)

Qui s'acosta als bons establiments de restauració estableix
relacions de complicitat amb els cuiners i cuineres que lluiten per mantenir ben alt el bon nivell a què han arribat. I
aquests clients assidus, sovint són els mateixos que freqüenten les millors exposicions d'art, els qui veuen i comenten les
pel·lícules que contenen elements de reflexió, són els qui
devoren la bona literatura i els qui escolten l'obra musical de
Johann Sebastian Bach o els lieder de Franz Schubert.
El Palau Robert, com a Centre d'Informació Turística de
Catalunya, fa una aposta per a un nou espai en el qual es
donaran a conèixer els millors restauradors del nostre país.
No únicament el que fa el cuiner, sinó la seva personalitat,
com pensa i com treballa, com observa i de quina manera
incorpora el que sent i el que veu en el conjunt de la seva
obra.
És per això que volem donar a la cuina un sentit nou: la
cuina dels genis del foc mostra, sobretot, la sensibilitat i l'art
del cuiner. n

Carme Cañadell
Directora del Palau Robert

Núria Bàguena, comissària
de la vitrina dels Genis del Foc
Entre l'equip encarregat de portar a la pràctica el projecte dels Genis del Foc es troba la Núria Bàguena, professora de l'escola d'hoteleria del CETT, que ocupa el càrrec
de comissària de les vitrines dels Genis del Foc. Bàguena
fa d'intermediària entre el Palau Robert i el cuiner, selecciona, juntament amb els cuiners, tot el material que
anirà a vitrina i busca que el llenguatge final de la vitrina tingui una unitat, un discurs que s'apropi a allò que
vol expressar el cuiner. Per a la Núria tant aquesta tasca
com aquesta iniciativa és molt enriquidora, ja que s'apropa als cuiners des d'una altre perspectiva.

• 1 Kg de peix de roca, lluernes, aranyes, cintes, també
usen verat
• 3 patates
• 1/2 pebrot verd
• 1 ceba
• 4 tomàquets
• 3 grans d'all
• 4 o 5 branquetes de julivert
• 1 bitxo petit
• sal
• 3 o 4 cullerades de llard de porc

Elaboració
Poseu en una cassola el pebrot tallat a mà, la ceba en vuitens, patates mal tallades, poseu-hi els alls aixafats i amb
pell, els tomàquets els posem sense pell i esclafats amb la
mà, afegiu-hi una mica de julivert, oli d'oliva, el llard de
porc i els bitxos (anomenats també cireretes en aquesta
comarca). Després hi afegim aigua calenta (just que
cobreixi les patates). Deixeu-ho bullir. Quan faltin 5
minuts perquè les patates siguin cuites, hi afegim el peix
i la sal. Un minut abans retirar-ho i hi afegim allioli negat.

Comentari
És un plat d'elaboració molt ràpida i senzilla, ja que és un
plat que els pescadors fan dalt de les barques, no utilitzen
tècniques de tall acurades sinó que ho tallen quasi tot amb
les mans i de forma irregular. Les patates mal tallades en
tenir estries agafen més substància i gust, i deixen anar
més midó, per la qual cosa són més útils per espessir.
És imprescindible el pebrot verd. Aquest plat també es diu
olla de peix.
Els suquets són
plats
mariners
molt antics, que
es feien dalt de la
barca amb fogó
de carbó ( actualment es fa amb
butà).
El nom de suquet
és propi d'aquestes comarques de
Catalunya. Són
plats ràpids de fer
i molt gustosos.
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