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L’ànec boníssim

privat

l’ascensor

Marea Blanca
contra el vent

deixava sense efecte una llei de 2012
ntre l’aneguet bo, l’aneguet lleig
que prohibia l’alimentació forçada d’aus
i l’aneguet dolent, Josep Maria
per provocar-ne la hipertròfia del fetge,
Morell ha optat pel primer, a
procés que es troba a la base del foie
l’hora d’inspirar-se per al seu dargras, present en bastants dels plats inclorer llibre, el catorzè ja de la seva fecunsos en aquest llibre. A finals del mateix
da trajectòria editorial, titulat Els plats
mes, un important productor francès del
de l’ànec gras (Pagès), que serà presensector va ser portat davant de la justícia
tat demà a les set al Gastrobar 747 del
per diverses associacions animalistes. La
carrer Alcalde Porqueres, 11, de Lleida.
polèmica està servida. I és veritat que
Conseqüent amb el seu caràcter inquiet,
l’engreix dels pobres ànecs sembla cruel,
des que es va jubilar com a xef de
però és que després el seu fetge resulta
l’enyorat Cal Morell de Balaguer, no ha
tan deliciós... En fi, en aquesta qüestió,
parat d’investigar i d’emprendre projec- És veritat que
com en tantes altres, tots som un pou de
tes relacionats amb la divulgació culinà- l’engreix dels ànecs
contradiccions i qui estigui lliure de peria, com és aquest nou volum que concat que tiri la primera pedra. Una bona
densa tota la seva creativitat, imaginació sembla cruel, però
amiga i mestressa d’un excel·lent restaui experiència. Es tracta d’un recull d’un és que després
rant rural, abanderada del moviment
centenar de receptes que tenen com a
Slow Food, alguns dies que baixa a Lleiprotagonista una au molt apreciada en el seu fetge resulta
da des del poble sopa amb el seu marit
l’alta gastronomia, però pensat tant per tan deliciós...
al frankfurt Las Vegas del carrer Lluís
als professionals com per als diletants
Companys. No entraré en detalls de si
domèstics, perquè bona part de les propostes són d’elaboració senzilla i a l’abast –tècnic i eco- hi mengen un bratswurt o un pikanswurt o un tirolès
nòmic– de la majoria d’aficionats als fogons, com ara o una hamburguesa o una frikadelle, per no perjudiels ous ferrats amb foie gras de la portada, en una de car-la davant els seus correligionaris de la sagrada caules suggestives fotos de Jaume de Francisco que il·lus- sa de l’alimentació saludable i perquè, com hem sentit
tren un receptari que desperta la curiositat i, sobretot, tantes vegades en pel·lícules americanes, “allò que pasl’apetit. El passat 7 de gener, un jutge de Califòrnia sa a Las Vegas es queda a Las Vegas”.

E

LLEONARD DELSHAMS

La Marea Blanca no
té sort amb la
meteorologia a l’hora
de convocar les
protestes contra el
consorci sanitari pels
carrers de Lleida. La
del novembre es va
desenvolupar sota
una intensa pluja
que va restar
presència a la
protesta. Ahir, el fort
vent va esquinçar les
armilles de paper
amb el lema de la
protesta i va fer volar
desenes dels globus
blancs que portaven
els manifestants.

I a favor d’usar
els megàfons
Malgrat que la Marea
Blanca feia dies que
convocava la
manifestació d’ahir a
les xarxes socials i els
mitjans de
comunicació, ahir al
matí van rematar la
feina a la vella
usança. Cotxes van
circular per Lleida i
altres pobles
convocant a través
de megàfons.

la imatge
del dia

Gerard Sala
És el portaveu de la
Marea Blanca, que
ahir va tornar a sortir
al carrer en contra del
consorci sanitari i va
reunir més gent que
al novembre.

Fernando Guirado
És el director d’organització de la quarta
First Lego League a
Lleida, que ahir va reunir 240 alumnes al
voltant del futur de
l’educació.

Albert Casals
Personifiquem en
aquest veí de Soses
sordcec la reivindicació d’aquest col·lectiu
d’una major atenció
per part de l’administració.

Alumnes experts
en robòtica
Alumnes dels instituts
d’Almenar i Artesa de
Segre van guanyar ahir la
quarta edició de la First
Lego League de Lleida,
en què van demostrar
perícia i coneixements a
l’hora de crear i posar en
marxa robots. Ara
participaran en la fase
estatal, a les Canàries.

Alves
El seu error va propiciar el gol que a la fi
va suposar la derrota
del Barça davant del
Màlaga al Camp Nou
en una pèssima actuació de tot l’equip.

