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Carta de Jordi Cuixart

Molt més que un sopar groc

C

uinar un sopar o un dinar groc és prou fàcil. Fer un recull de receptes grogues elaborades per persones actives, solidàries i compromeses és també relativament fàcil.

Comprendre o acceptar que tenim persones que ens representen i que ara són a la presó
injustament és molt difícil.
Aquesta és la raó principal per la qual tots ens hem encès i, sense ajornar-ho ni un minut,
hem encès també els fogons, hem buscat aliments grocs, hem ideat plats que formessin un
menú i hem parat taula per acollir persones amb les quals compartim, principalment, que
estimem el nostre poble, defensem les institucions i la democràcia, i lluitem per un país
lliure.
En Jordi Cuixart i la Txell Bonet, bons amics de la casa, van venir a sopar la nit després
d'haver declarat a l’Audiència Nacional a Madrid. Venien amb la criatura, que tenia només
sis mesos. Als de Semproniana ens va fer feliços veure’ls a casa nostra i veure’ls a ells també feliços. Ens vam abraçar, congratulant-nos que no se l’haguessin quedat, en contra de
tot pronòstic. I en Jordi ens va dir, sense dramatisme, sense por, però amb un deix de
tristesa: «La propera vegada que vagi a l’Audiència no tornaré». Així va ser. No l’hem vist
més.
D’ençà aquell dia, no hem deixat de pensar ni un minut en els admirats i estimats Jordis, i
també en tots els presos polítics i els qui s’han hagut d’exiliar. La injustícia que estan patint
i la solidaritat són el motor de tots els àpats grocs.
El primer sopar groc va ser el dia 9 de gener del 2018 i el vam fer a Semproniana. Arran de la
iniciativa, vam patir l’assetjament per part dels ultres: una campanya de desprestigi a les
plataformes d’opinió, que incloïa reserves falses. Aquest atac va provocar que molts altres
restaurants, i també entitats i, fins i tot, cases particulars repliquessin el sopar groc de Sem-
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proniana amb l’objectiu de denunciar que gent pacífica estigui engarjolada i de recaptar
diners per engruixir la caixa de resistència.
D’una banda, el llibre és un agraïment a la solidaritat i la valentia de les persones que estan
al capdavant d’un negoci obert al públic i a aquells que han ofert casa seva per fer sopars
grocs. Per això ens presentem, donem la cara i diem que ho tornarem a fer tantes vegades
com calgui. Hem de recalcar també que aquests àpats solidaris han tingut èxit perquè la
resposta del públic ha estat impressionant. Amb el llibre voldria, doncs, fer palesa la solidaritat de totes les persones que han assistit als àpats grocs.
D’altra banda, el llibre que teniu a les mans és un recull de les receptes de només alguns dels
àpats grocs que s’han fet al territori. Se n’han fet molts més, n’estem al cas, i ens sap greu no
haver-los pogut encabir tots. El receptari groc pretén ser una guia per a aquells establiments
o cases particulars que s’animin a preparar-ne un. Fer un menú groc complet sense fer
servir colorants és un exercici intel·lectual molt engrescador. A la natura trobem força aliments
de color groc, però no sempre és senzill cuinar-los i combinar-los. En el treball que us presentem, de ben segur hi trobareu la recepta i la inspiració que us calen.
Som-hi, doncs! Hi trobareu receptes complexes i d’altres de molt senzilles, algunes de
preu elevat i d’altres de molt econòmiques. Hi ha carn, hi ha peix i també hi ha, és clar, molts
PEBROTS... grocs!

ADA PARELLADA
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