Lectures de la història

La coquessa
de Jaume Aubanell
Presentació

La Coquessa, guanyadora del XXXè Premi de novel·la Breu Ciutat

de Mollerussa, editada per Pagès Editors, pretén escatir el mite
d’origen d’una dona, advocada de professió, que volia ser
cuinera. En el context d’una història de relacions familiars
complexes, ens submergim en els antecedents de l’Emma Bruch:
una besàvia amb qui cuinava bunyols de vent, un avi pagès que
mimava el producte que sortia del seu tros, un pare hostaler
intervencionista, una mare que vivia la vida, una amiga que
venia gra cuit, una casa que sembla màgica, un llit amb història
i, sobre tot, un quadern negre amb tot de receptes, algunes
d’elles tan antigues que estan escrites en un català difícil de
comprendre. Tot ens porta a un sopar de celebració en el qual
les menges han de tenir un significat que vagi més enllà del seu
valor nutritiu.
Amb el xef Sergi de Meià parlarem del text i de què ho fa que la
cuina esdevingui la passió d’un jove que ho té tot per fer. I
debatrem sobre el paper dels receptaris familiar i també dels
llibres de cuina històrica en la configuració d’aquesta vocació.
També veurem el paper que juguen dins la cuina contemporània.

L’autor

Jaume Aubanell
Escriptor, golafre i gastronòmada. Coordina els cursos “Cuinem [i
mengem] la història” d’Arqueonet i és l’autor del bloc
gastronòmic Nyam, la cuina o la vida.

Presenten

Jaume Aubanell
Autor de l’obra
Sergi de Meià
Xef del restaurant ‘Sergi de Meià’ de Barcelona i president de la
Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica.
Autor de La cuina dels bolets (Ara llibres), de El llibre dels
esmorzars de forquilla (Comanegra) i de La cuina catalana de
1714 (Comanegra)

Informació pràctica
Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Data i hora
Dijous, 14 de març de 2019
19,30h
Preu
Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les vies següents:
 Per web: accedint a l’enllaç
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net, indicant
l’activitat a què us voleu inscriure,
el nom i cognoms, l’e-mail i el
telèfon de contacte
 Per telèfon: als números 937 423
014 o 667 013 352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79, de Barcelona

Accessibilitat

Presentació oberta al públic. No calen coneixements previs.
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