
LA CUINA DE L’OLI I CUINA DE LA MANTEGA. 
 
En aquest continent on transcorre la nostra vida no hi ha, bàsicament parlant, més que dues cuines: 
la cuina de la mantega i la de l’oli d’oliva. La frontera de separació està determinada grosso modo 
pel límit de cultiu de l’arbre de Minerva, que no coincideix, sigui dit tot passant, amb l’espai de 
cultiu de la vinya. La vinya pot viure molt més al nord que l’olivera. Però, en fi, per fer-nos enten-
dre momentàniament i parlant en general, la cuina de la mantega és la del nord, o sigui la dels paï-
sos en què la beguda normal és la cervesa; la cuina de l’oli d’oliva és la del sud, o sigui la dels paï-
sos on beuen vi. 
Tampoc no és exactament apropiat parlar de la cuina de la mantega d’una manera absoluta, perquè 
els països que utilitzen aquest greix –que és un greix animal- fan servir, sobretot, per a cuinar, molts 
substituts de la mantega, sobretot la margarina. El mateix passa amb la cuina de l’oli d’oliva –que 
és un greix vegetal. A pesar d’ésser països totalment i parcialment mediterranis, a França i a Itàlia 
l’oli d’oliva és cada dia més rar. El que s’utilitza sobretot és l’oli de cacauet, que amb tant profusió 
produeixen alguns països d’Àfrica. Aquestes excepcions s’han de fer perquè són cada dia més reals 
i visibles. Sigui com sigui, cada dia és més difícil de saber quins ingredients han entrat en la compo-
sició del que hom menja, i, si la nissaga humana va augmentant al ritme dels temps presents, arriba-
rà un moment que serà impossible de saber-ho clar. 
En el nostre país, que és un considerable productor d’oli d’oliva, el greix vegetal es manté amb mol-
ta integritat. Som un producte de l’oli d’oliva, del greix vegetal. No em sembla pas una cosa desde-
nyable, no solament per raons intrínseques, sinó perquè jo sóc un gran admirador de les oliveres, 
que és l’arbre més bonic del món, el més clar i el més elegant. 
He sentit sostenir la teoria que els greixos animals, sobretot la mantega de gran qualitat, són infini-
tament superiors, per al manteniment del cos humà, que l’oli d’oliva. A la gent habituada a aquest 
greix, li ve molt costa amunt menjar la cuina de la mantega. El contrari també és veritat. Havent 
passat tants anys de la meva vida fora del meu país, jo sóc un home habituat a totes dues cuines. Puc 
alternar aquestes cuines amb la més gran facilitat. Si jo pogués, faria fer algunes coses –per exem-
ple, les truites d’ous- amb mantega i altres coses, molts peixos amb oli d’oliva sense àcid. En aquest 
punt, la meva força estomacal té una absoluta obertura de compàs. No demano més que petites i 
naturals qualitats. L’oli d’oliva no ha de tenir una olor infame i repel·lent, com la mantega no s’ha 
de presentar en forma de substitutiu. Tinc de la margarina –cada dia més present en el nostre país- 
una idea absolutament nefasta. [...] 
Les persones que viuen en els espais de la mantega no solen apreciar la cuina de l’oli d’oliva. Per 
contra, les persones de la part oposada no poden tolerar els greixos animals i els costa mols 
d’habituar-s’hi. L’oli els crispa –sobretot si el seu punt d’acidesa el fa incisiu i pútid. La mantega és 
considerada apegalosa i d’impossible absorció pels de l’altre costat. Cal tenir una certa calma i habi-
tuar l’estómac a la tolerància davant les coses, tan diverses, que la vida va presentant a cada instant. 
Al contrari, val més no moure’s de casa, perquè se sofreix enormement. El que el món té de divertit 
i d’interessant prové de la seva diversitat; però, si la diversitat no produeix més que molèsties, es 
converteix en suplici. A casa s’està bé i la monotonia és tan agradable i divertida! 
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