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Cultura i Societat  

n L’Eliana Thibaut i Comelade 
va morir la nit del 6 d’abril, plà-
cidament, mentre sopava. En 
Jordi Auvergne m’ ho va fer saber 
tot seguit. Érem amics, i per a mi 
va ser una mestra. L’Eliane, 
nacuda a Rigardà l’any 1928, era 
una cuinera, dietista, escriptora 
i activista cultural nord-catalana. 
Impartia classes als Tallers de 
Cuina Catalana d’Illa de Tet (hi 
vaig ser convidat diverses ocasi-
ons), que han ensenyat a cuinar 
a la manera catalana a nombro-
ses generacions de nord-cata-
lans. També es va estar a Vernet, 
on va anar a viure el seu fill, 
l’amic i gran músic de referència 
Pascal Comelade.   

En uns moments en què 
aquesta cuina no existia, soterra-
da sota l’abassegadora cuina 
francesa, ella la va rescatar de 
l’oblit i del menysteniment. El 
seu treball gastronòmic i cultu-
ral, a la Catalunya Nord i de re-
truc a tots els Països Catalans, és 
incommensurable.  

En la seva residència a Mont-
peller va collir exiliats polítics del 
franquisme com en Lluís Llach. 
Allà vaig ser invitat a una famosa 
cargolada, plena de gent il·lustre. 
Des de llavors va néixer una gran 
amistat i una admiració profun-
da envers ella, com a persona i 
com a divulgadora de la cuina. 

Més endavant es va traslladar 
a Perpinyà, en una caseta a la 
vora de l’estació, on vam passar 

jornades memorables, amb la 
seva Ollada o les seves Boles de 
picolat, que cuinava com ningú. 

També vam coincidir a l’Esco-
la d’Hostaleria de Sant Pol de 
Mar, durant un acte gastronò-
mic. Arran d’aquell encontre, i en 
ocasió de presentar un llibre 
meu, La cuina gironina (1986), 
va escriure unes paraules molt 
emotives per a mi, per ser d’on 
venien: «A la fi un treball seriós 
sobre la nostra cuina. He tingut 
la sort de conèixer en Jaume Fà-
brega a les Diades del Maresme 
a Sant Pol de Mar, a Gran Sol, es-
cola famosa d’Hostaleria i Turis-
me, i de tota la gent que feia gran 

volum, i soroll, havia apercebut 
en aquest senyor discret, mo-
dest, una gran saviesa i una veri-
table cultura gastronòmica... 
Tots aquests detalls per afirmar 
que quan en Jaume Fàbrega fa 
una feina, no és a corre cuita, 
amb la idea de treure tot seguit 
un llibre per ‘épater la galerie’. Els 
seus són llibre de referència, lli-
bres perfectament utilitzables 
materialment parlant, per la per-
sona que ‘no en sap’ i vol provar». 
Més endavant vam fer junts un 
llibre, La cuina del Pirineu cata-
là (2009), que va ser una gran ex-
periència. 

És autora de llibres de referèn-
cia sobre gastronomia catalana, 
com ara La cuina del Rosselló i la 
Costa Brava, La cuina dels Països 
Catalans. Reflex d’una societat 
(2001), La cuina medieval a 
l’abast (2006), La table médieva-
le des catalans o La cuisine Cata-
lane, així com un CD-ROM sobre 
la cuina dels Països Catalans, que 
va sortir també en format de lli-
bre, La cuina tradicional de la 
Catalunya Nord, La cuina del foie 
gras, Les amanides de la Mediter-
rània,  La cuina de la poma. 

Així mateix, va ser autora 
d’una important obra sobre cui-
na i nutrició, que abraça més 
d’una trentena de llibres, a més 
de nombrosos articles. Eliana 
Thibaut Comelade, he escrit, ha 
realitzat un tasca gegantina en 
pro de l’ensenyament i difusió de 
la nostra cuina. A la Catalunya 
Nord es pot parlar d’un abans i 
un després de la seva aportació. 
Aquesta professora de dietètica, 
cuinera excel·lent, ens deixa un 
llegat incommensurable. 

Cuinera, dietista i activista cultural, Eliana Thiaut Comelade va morir la nit del 6 
d’abril. Va rescatar de l’oblit i del menysteniment la cuina catalana a la Catalunya 
del Nord quan estava soterrada per l’abassegadora influència de la cuina francesa

ELIANA THIBAUT COMELADE

Referent de la cuina a la 
Catalunya del Nord
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Jaume Fàbrega 
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Eliana Thibaut Comelade.

Autorretrat de Denise Scott Brown. DENISE SCOTT BROWN

n La Demarcació de Girona del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalu-
nya recupera les exposicions pre-
sencials i ho fa amb la cinquena 
mostra del cicle L’Àlbum de l’Ar-
quitecte dedicada, en aquesta 
ocasió, a l’arquitecta nord-ameri-
cana Denise Scott Brown. Tra-
veling with Denise, amb el comis-
sariat del Departament de Cultu-
ra de la Demarcació de Girona del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalu-
nya, de Maria Pia Fontana i sota 
la direcció de la mateixa Denise 
Scott Brown, mostra a través de 
vint-i-quatre fotografies el paisat-
ge de les ciutats dels anys seixan-
ta. A través d’escenes urbanes de 
ciutats com Nova York, Filadèlfia, 
Atlàntic City o Venècia, entre d’al-
tres, il·lustra una nova manera 
d’observar la ciutat i el seu entorn, 
i alhora posa en valor llocs i espais 
que fins aleshores no havien es-

tat contemplats. 
L’exposició s’inaugurà avui a 

dos quarts de vuit del vespre, amb 
la conferència «Recordant Robert 
Venturi i Denise Scott Brown» a 
càrrec de l’arquitecte Lluís Clotet. 

L’organització assegura que, a 
més, es realitzaran una sèrie de 
converses sota el lema «Learning 
from Denise» que descobriran, 
des de diverses mirades, aspectes 
relacionats amb l’autora, des de la 
fotografia i el viatge, la mirada del 
gènere, la pedagogia i l’urbanis-
me. Aquesta és la cinquena expo-
sició del cicle, a través del qual es 
vol reflexionar sobre la validesa 
de la fotografia per a aprofundir 
en el coneixement. 

Nombrosos reconeixements 
D’entre els nombrosos premis 
que ha rebut l’arquitecta, urba-
nista i escriptora nord-america-
na Denise Scott Brown al llarg de 
la seva trajectòria professional, 
destaca el Design Mind Award 
l’any 2007, la National Medal of 
Arts, el United States Presidenti-
al Award al 1992 o l’Athena Award 
del Congress for the New Urba-
nism al 2007. 

La vessant fotogràfica 
de Denise Scott 
Brown, al Col·legi 
d’Arquitectes a Girona

DDG. GIRONA

u La mostra s’inaugurarà 
aquesta tarda amb una 
conferència a càrrec de 
l’arquitecte Lluís Clotet

NOU ESCENARI

L’ÍTACA, A LES FESTES 
DE PRIMAVERA

u Ítaca, Cultura i Acció tanca un 
acord amb l’Ajuntament de Palafru-
gell per a incloure concerts del fes-
tival dins la programació de les Fes-
tes de Primavera. El festival hi pro-
gramarà aquest any les actuacions 
d’El Petit de Cal Eril i de Marcel i Jú-
lia, que tindran lloc al maig a la pla-
ça de Can Mario, que es convertirà 
en nou escenari del festival.

LA PLANETA

«AULA BRECHT» I 
«SOBRE LA TIRANIA»
u Arrenca la nova programació de 
la sala La Planeta de Girona amb 
dos espectacles interpretats per 
l’actor Òscar Intente i sota la direc-
ció de Carles Grau. Divendres serà el 
torn de l’espectacle Aula Brecht, 
una fusió entre literatura, teatre i 
docència; i dissabte, el mateix equip 
artístic presentarà l’espectacle de 
teatre documental Sobre la Tirania.

MUSEU DE L’ESCALA

CASAMOR, 
QUINTANAS I DUARTE
u L’Alfolí de la Sal - Museu de l’Esca-
la inaugurarà demà a les sis de la tar-
da l’exposició Anton Casamor, una al-
tra mirada. La mostra comptarà amb 
escultures i pintures d’Anton Casa-
mor, completada amb fotografies de 
Yurian Quintanas i poemes de Carles 
Duarte. L’exposició ha estat a cura de 
Ricard Planas i es podrà veure fins al 
proper 20 de juny.

Breus


