
RECEPTA PER A UN MÓN MILLOR 

Per fer un món millor prepararem un bon guisat. Com qualsevol altre plat, el guisat requereix, 

en primer lloc, que els ingredients siguin de bona qualitat. Ingredients frescos, diversos, que 

aportin diferents aromes i gustos també diferenciats. Pensem, per exemple, en una bona 

“sarsuela” de peix i marisc. 

El guisat és el contrari del fast food. És una cuina lenta, reposada, reflexiva. No és un plat per 

fer depressa, ni per improvisar. Un món millor requereix tenacitat, un treball sistemàtic i sobre 

tot fugir de les fórmules fàcils. No trobareu bons guisats en sobres precuinats. 

Per cuinar el plat anirem a les arrels de la nostra tradició política. Per exemple, en la llarga 

trajectòria del catalanisme polític i del socialisme democràtic: mirada social, defensa de 

l’autogovern, diàleg per arribar a compromisos, vocació democràtica, defensa de l’estat de 

dret, reivindicació de les institucions públiques, ... 

Hi afegirem, però, un toc d’innovació. Per fer el plat a la manera del segle XXI hi posarem una 

mica més del pebre de la participació social, una picada més agosarada en forma de reformes 

polítiques en profunditat: reforma dels partits polítics i de les organitzacions socials, reforma 

de la llei electoral, ... I, per descomptat, mirarem que el peix i el marisc sigui d’alguna de les 

nostres llotges de la costa, no descartarem un bon rap de l’atlàntic i farem servir condiments i 

espècies de qualsevol lloc del món. La sarsuela ha de ser nostra però alhora cosmopolita. Ha 

de saber reconèixer les nostres virtuts  i apreciar la dels altres pobles espanyols, europeus i 

més enllà. La nostra sarsuela necessita una reforma federal a fons. Que ens permeti exercir les 

nostres capacitats culinàries sense imposicions gastronòmiques innecessàries, que ens 

asseguri que podem finançar la compra dels ingredients amb un nou sistema fiscal a Espanya – 

que ens doni més capacitat per determinar els ingressos i més llibertat en fixar les despeses – i 

amb la possibilitat de participar en la composició del menú i de la carta que podrem oferir als 

nostres comensals.  

Ara bé, la sarsuela és un plat car. Per pagar-la ens caldrà treballar i generar creixement. Per 

créixer haurem de saber dinamitzar les nostres estructures productives, comptant en que a la 

societat gastronòmica del segle XXI és millor qui més inverteix en coneixement. Generar 

creixement per assegurar el treball de tothom, la possibilitat que els nostres conciutadans es 

puguin guanyar la vida i, així, pagar el preu de la sarsuela més abundosa i més deliciosa.  

 

José Montilla, 24 de maig de 2013 


