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Gastronomia

ESPAGUETIS FÀCILS
INGREDIENTS PER A 4 PERSONES

•	400 g d’espaguetis

•	3 gambes per persona (o més, a gust)

•	4 grans d’all

•	1 cireret

•	Oli

•	Julivert

•	Sal

ELABORACIÓ

Bullim els espaguetis (que quedin al dente), els deixem refredar i els reser-
vem. Pelem les gambes i en decantem els caps. En una paella, fregim les 
cuetes i els caps de les gambes amb els alls tallats i el cireret tallat a tros-
sets. Quan hàgim fregit els caps, els retirem i els premsem perquè treguin 
el suc. Aquest suc l’afegim a la paella amb els alls, el cireret i les cuetes de 
gambes; tot seguit hi afegim els espaguetis i junts els fem fer unes quantes 
voltes, hi posem el julivert trinxat i ho servim.

Consells:
•	Vigileu	que	els	alls	no	es	cremin:	el	plat	pot	agafar	mal	gust.
•	També	hi	podeu	posar	gambes	congelades	i	pelades;	però,	tot	i	ser	més
econòmiques, no són tan gustoses.
•	El	cireret	és	el	bitxo	picant.	Aneu	amb	compte	o	no	n’hi	poseu:	el	gust	
dels alls ja és prou bo.

Hortènsia Sorolla

CALAMARS AMB CEBA
Josep Jacomet i ViaderINGREDIENTS PER A 4 PERSONES

•	1,5 kg de calamars

•	4 cebes

•	2 dl d’oli

•	4 o 5 grans d’all

•	Llor, fonoll, farigola

•	1 got de vi blanc

•	1/2 l de brou de peix

•	Sal

•	Farina

ELABORACIÓ

En una cassola hi sofregim, amb la meitat de l’oli, els calamars, ben nets, 
salats i tallats en anelles. Un cop rossos, els apartem de la cassola. En el 
mateix oli  –o n’hi afegim una mica més– hi sofregim les cebes tallades 
en juliana; quan siguin rosses, hi afegim els alls tallats petits. Tot seguit 
posem a la cassola una mica de les herbes, els calamars i el vi, i ho de-
ixem reduir a foc baix. Després hi posem una cullerada sopera de farina, 
ho remenem i ho deixem coure uns quants minuts; hi afegim el brou de 
peix, ho tastem i ho deixem al punt de sal. Ho deixem coure fins que els 
calamars siguin tous. Cal servir-ho calent.

Bon profit!
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Gastronomia

«Preneu i beveu-ne tots, perquè aquest es el calze de la 
meva Sang, la Sang de l’aliança nova i eterna, que serà 
vessada per vosaltres i per tots els homes en remissió dels 
pecats. Feu això que és el meu memorial.»

Hem passat l’època de Setmana Santa, probablement la 
més important per al cristianisme, amb la celebració de la 
mort i resurrecció de Jesucrist; uns dies en què aquest va 
donar el que esdevindrien les pautes per a la celebració de 
l’eucaristia, part central de la celebració de la missa, on es 
reprodueixen aquestes paraules, pronunciades per Jesús en 
l’Última Cena davant dels seus apòstols. Aquests, amb la

missió d’estendre el cristianisme a tot el món, varen fer 

un gran bé al món del vi en convertir-lo en necessari per 
a la eucaristia, fent així que esdevingués un producte de 
primera necessitat per a tots els cristians. 

Malgrat que els grecs i els romans havien poblat tota la 
Mediterrània de vinya, els grans avenços en viticultura els 
devem als seguidors de Jesús, que al voltant dels seus mo-
nestirs varen fer tots els possibles per a conservar aquesta 
planta durant temps de guerres i invasions d’altres cultures 
que prohibien el consum de begudes alcohòliques. També 
als monestirs es varen fer grans avenços en l’estudi de la 
viticultura i l’enologia, d’on sortiren estudis i tractats im-
portantíssims per a millorar la qualitat i la productivitat 
del vi, i, sobretot, per a evitar que les plagues arrasessin les 
plantacions de vinya.

Entre historiadors i creients hi ha molta controvèrsia so-
bre com devia ser el vi que Jesús va oferir als seus deixebles. 
Segurament tenia poc a veure amb el que coneixem avui 
dia com a vi. Un dels debats principals és esbrinar si el 
que va beure en el seu darrer sopar era un vi amb alcohol 
o simplement suc de raïm. A la Bíblia s’usa la mateixa pa-

raula, yayin, tant per a anomenar un vi fermentat com un 
most sense fermentar.

Mentre que alguns autors diuen que no podia ser fer-
mentat perquè els llevats són impurs i per això, durant la 
celebració de la Pasqua jueva es fa servir pa sense llevat, 
d’altres afirmen que amb els mitjans que hi havia en aque-
lla època no podia ser suc de raïm, perquè la fermentació 
alcohòlica és espontània i el most no es podia conservar; 
fins i tot alguns autors s’han aventurat a afirmar que era de 
la varietat Syrah.

En vista de les referències que tenim, la zona de Galilea 
era una gran productora de vi, i de vi de qualitat. Tot i 

que el suc de raïm era molt 
apreciat, la fermentació era 
inevitable i probablement 
poc controlada; per tant, 
obtenien un vi amb un grau 
alcohòlic força alt, i segons 
alguns escrits eren sempre 
vins negres i molt tànnics. 

Amb aquestes caracterís-
tiques, no és estrany que el 
prenguessin barrejat amb 
aigua per tal de fer-lo més 
bevible, i que arribés a ser 
precepte del Talmud (llei 
jueva) que el vi havia de ser 
barrejat amb tres parts d’ai-

gua per a ser begut. Seguint aquesta norma, podem deduir 
que el vi ofert per Jesús era un vi de qualitat barrejat amb 
aigua. Amb l’evolució del cristianisme i de les tècniques de 
vinificació, el vi emprat en l’eucaristia s’ha anat adaptant 
a les diferents èpoques, fins a arribar al producte actual, 
elaborat especialment per a aquesta finalitat.

El vi de missa, és un vi dolç, normalment de garnatxa 
blanca i fet, segons marca la tradició, de vi apte per a la 
santa missa. En aquest punt també hi trobem algunes di-
vergències, ja que alguns diuen que el vi per a la celebració 
de l’eucaristia hauria de ser negre per a simbolitzar la sang 
de Jesús.

Sigui com sigui, entre tanta polèmica, cal esmentar que 
durant cent quaranta anys, entre els pontificats de Pius X i 
Joan XXIII, un celler del Priorat va ser el proveïdor oficial 
del vi de missa del Vaticà, la qual cosa ens indica que a 
Catalunya es fan vins amb qualitats «divines».

Salut!
CONRAD JOHERA

SOMMELIER

Setmana Santa, cristianisme i vi


