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econec que, ara mateix, no sé
com s’anomena el primer que
s’ha de fer per a menjar-se una
magrana. Les taronges es pelen,

els melons es tallen, els cocos es parteixen,
però desconec com es diu l’abordatge inicial
d’aquesta fruita que m’agrada tant i que, com
aquelles, no pot menjar-se a mos redó. 

De menut, la magrana era per a mi una frui-
ta exòtica. No havia vist mai un arbre, però el
meu company de classe Fernando Deusa en
tenia un. En l’escola, a l’hora del pati, jugàvem
a futbol en el mateix bàndol i quan jo marcava
un gol ell em portava, l’endemà, una magrana,

que jo duia a casa ben content. Ma mare no
em deixava tocar-les, perquè feien negres els
dits de les mans. Ella, amb un ganivet tallava
un poc la pell i, amb les dues mans, a través de
la bretxa, obria la peça en dos trossos i, a conti-
nuació, amb tota la paciència del món, anava
alliberant, pràcticament un a un, aquells grans
polièdrics que com més color tenien eren més
saborosos. Després hi afegia sucre i els regava
amb un bon raig de vi. Era el final extraordina-
ri per a algun d’aquells dinars modestos de
plat únic i mitja barra de pa. L’endemà, cap
efecte en l’excusat!

Tinc ara, a la Marjal, un magraner; me’l va
regalar el meu amic Andres Requena; és de la
varietat tendral; cap a l’estiu floreja; la flor es
campaniforme i d’un color roig diferent. Quan
per la Fira arriben les magranes, aquestes són
grans, de pell brillant i grogosa, que a mesura
que madura en l’arbre pren, difuminat, un co-
lor roig delicat. Tatiana Rodriguez se’n guar-
da alguna intentant que li arribe a la nit de Na-
dal. En la seua terra de Lleó es tradició que la
magrana forme part de l’amanida del sopar. Jo
l’he tastada en l’ensalada i, realment, hi dona

un toc interessant. El que ja no puc hui és
menjar aquell plat de postres exquisit de ma-
grana amb vi i sucre. L’endemà, efecte tap!

Encara que no sé com s’anomena l’acte d’a-
bordar una magrana, conec una manera ge-
nial de desgranar-la. En dos minuts. Sense
embrutar-te les mans. Comprove-ho! Cal ta-
llar-la per meitat, en dues parts. Desprès,
col·locar-ne una, cap per avall, sobre la palma
d’una mà i, amb l’altra mà, amb una cullera
sopera, colpejar sobre la pell de la magrana re-
petidament, amb energia! Aleshores, veureu
com els grans van caient sobre la palma de la
mà i com s’escapen entre els dits cap el plat
col·locat per sota. La primera vegada que ho
veus fer, no t’ho pots creure, per la senzillesa i
per l’efectivitat. Cauen tots els grans! Tots! La
magrana es queda buida, les cel·les que els
contenien, netes! Els barandats interns, pelats!
En un minut. En dos minuts, les dos meitats.
Sense embrutar-se, quasi, les mans.

Fa uns anys, anava amb el meu cotxe cap
França, a Montpeller, per visitar el professor
Jean Louis Lamarque, catedràtic de la Facultat
de Medicina i cap de Departament de Radio-
logia de l’Hospital de Sant Eloi. Un dels meus
mestres. Con sempre, vaig parar en l’última de
les àrees de servei espanyoles abans d’arribar
a la frontera. S’anomena la Porta de Catalunya

i hi omplia el dipòsit de gasolina, anava als la-
vabos i descansava una estona. L’estació és
molt gran, ocupa els dos costats de l’autopista i
el pont que les uneix. El disseny arquitectònic,
aleshores, era molt modern, avantguardista.
Travessant el pont hi havia, en una de les pa-
rets, un enorme vidre a traves del qual es veia
la cuina del restaurant i, aquell dia, set o huit
cuiners treballant, vestits de blanc i amb
aquells barrets enormes al cap. En primera
fila, davant de mi, a l’altra cara del vidre, un
ajudant de cuina, molt jove, s’afanyava a «ata-
car» unes magranes que tenia sobre el banc.
Feia cara de fotut. Jo vaig colpejar el vidre i ell
em va mirar bocabadat. Aleshores, amb ges-
tos, com un mim, li vaig anar assenyalant els
passos per a desgranar la magrana. Ell, entre
incrèdul i divertit, anava fent-ho, però quan es
va adonar que els grans caient miraculosa-
ment, començà a cridar a tots els seus com-
panys, que hi arribaren i posaren cara de sor-
presa. Tots ells es dirigiren la vista cap a mi i
m’aplaudiren, cridant i xiulant, i jo que, per
culpa del cristall, no escoltava, els aplaudi-
ments, els bravos ni els xiulets, vaig saludar te-
atralment, em vaig retirar de l’escenari i me’n
vaig anar a Montpeller.

Com es dirà el què cal fer per a menjar-se
una magrana? 
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MENJARSE UNA MAGRANA

Pasqual Molina

Anem fent!
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quests dies passats li
han concedit al res-
taurant Arrop de Va-

lència la seua primera estrella
Michelin. Enhorabona, per
tant, al seu creador, Ricard
Camarena, i a tots els que
amb ell treballen per elevar la
cuina d’ací el més amunt pos-
sible, és a dir, fins al cel del pa-
ladar. No és el primer reconei-
xement estelar que rep aquest

jove mestre cuiner, però sí que
és el més important de la seua
«carrera» professional. L’estre-
lla Michelin, per tant, la té ben
merescuda. I ho dic, açò, no
com a crític gastronòmic -són
els experts els que li posen es-
trelles-, sinó com a degustador
de les seues arts culinàries de
fa anys, i com a comensal, per-
què em sap atendre, i com-
plaure, quan vaig al seu res-
taurant.

Ho dic, també, des del llen-
guatge de les sensacions per-
sonals, perquè me’n sent testi-
moni gustatiu, des que va co-
mençar a mostrar el seu fer, i
la seua mà,  en un senzill local
a Barx (el seu poble natal, i el
meu de residència), i després
a Gandia, on creà l’estil i la
marca que l’ha donat a conéi-
xer a tants, i que el caracterit-
za ara mateix. 

Un estil que, als sabors atà-

vics de la tradició sentida -la
de sa casa i del seu lloc i del
seu paisatge de sabors-, ha sa-
but regalar un punt memora-
ble (sensorialment proustià,
per als que coneixem aquests
gustos populars i evocadora-
ment antics) i alhora sorpre-
nent, i singular, per als que els
descobreixen en la seua taula,
ja convertits en joies del pala-
dar. Perquè Ricard Camarena
té la gràcia de saber fondre sa-
borosament en un plat els
aprenentatges de la vida i els
coneixements que li han do-
nat les més sofisticades tècni-
ques actuals. I saber fer una
síntesi personal de la pròpia
tradició familiar i de les tecno-
logies d’avantguarda, només
ho aconsegueixen els artistes
de veritat. Per això dic que Ri-
card Camarena és un artista
de la cuina. I li desitge tot l’èxit
del món. I al món.
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Josep Piera

Opinió

El coste del proyecto de ade-
cuación de la plaza del Tirant so-
bre la superficie del aparcamien-
to del Serpis supera ya los  mi-
llones de euros, tras la última mo-
dificación de créditos aprobada
por el Ayuntamiento de Gandia
en el pleno la semana pasada. El
proyecto, que fue adjudicado el
año pasado por poco más de  mi-
llones de euros, ha visto incre-
mentado su coste para incorporar
otras obras. La de mayor enverga-
dura fue la de ampliación del área
de actuación para incluir también
el tramo del paseo de les Germa-
nies ubicado junto a la plaza, con

el objetivo de homogeneizar esta
actuación con la llevada a cabo en
el propio paseo.

El portavoz del grupo municipal
de Bloc-Verds, Josep Miquel Moya,
cuestionó los . euros que se
incorporan para financiar el pro-
yecto con la última modificación
del presupuesto municipal. Con
ello, señaló, «la partida destinada
a las obras de la plaza asciende ya
a , millones de euros». Inicial-
mente, la adecuación de la plaza
fue adjudicada, en marzo de ,
por un importe de .. euros.

Moya se preguntó por qué la
plaza fue inaugurada, junto al tra-
mo final del paseo, para el inicio de

la Fira de octubre y se volvió a ce-
rrar después y sigue ahora, tres
meses después, «con las obras de
adecuación de los espacios co-
merciales» previstos.

Aunque calificó de «habitual»
que la ejecución de las obras se re-
trase respecto a los plazos previs-
tos, Moya recordó al actual con-
cejal de Territorio, Fernando Mut
(PdG), que en el pasado manda-
to municipal criticó cuando se
retrasaban los proyectos munici-
pales. Entonces, el propio Moya
era concejal de Planificación y
Proyectos de Ciudad en el go-
bierno y Mut era el líder del PP, en
la oposición.

S. G. GANDIA

El coste de la plaza del Tirant
supera ya los 10 millones

Bloc-Verds recuerda al concejal de Territorio, Fernando Mut, las críticas
que hizo en el pasado mandato cada vez que se retrasaba un proyecto
�

La Asociación Belenista de
Gandia ha programado para ma-
ñana lunes el pregón de Navidad
en el salón de actos del Palau Du-
cal, seguido de la entrega de di-
plomas a los participantes en los
cursillos belenistas y como colo-
fón la inauguración de la exposi-
ción de dioramas y belenes y otra
de fotografía. LEVANTE-EMV GANDIA

Pregón de Navidad y
apertura de exposiciones

ASOCIACIÓN BELENISTA DE GANDIA

El Teatre Serrano de Gandia
acoge hoy la proyección de la ter-
cera entrega de «Ice Age» titulada
«El origen de los dinosaurios». La
cita es en doble sesión, a a las
. y a las . horas. El precio
de las entradas es de  euros. Este
filme forma parte del ciclo Cine-
ma Familiar que programa el
ayuntamiento. LEVANTE-EMV GANDIA

Cine familiar en 
el Teatre Serrano

GANDIA

En el Teatre Olímpia de Oliva
han programado cine para este
puente festivo. Hoy y mañana
proyectan «Harry Potter y las reli-
quias de la muerte» a las  y 
horas y «Bon apetit» a las .
horas. El martes y el miércoles,
«Megamind» a las , «Harry Pot-
ter» a las . y «Caza a la espía»
a las . horas. LEVANTE-EMV GANDIA

Cine para el puente
festivo en Oliva

TEATRE OLÍMPIA

La banda de música de la Safor-
Valldigna se presenta mañana en
el Teatre Serrano de Gandia en un
concierto programado a las  ho-
ras con entrada gratuita. Se trata
de la tercera vez que actúa esta
formación y la primera en la capi-
tal de la Safor. El director de la
banda será el profesor Jesús Can-
tos. LEVANTE-EMV GANDIA

Concierto de la banda
comarcal en Gandia

TEATRE SERRANO


