SOPAR 13 FEBRER 2002 (SOPAR DE L'ANIVERSARI)
Fa un any que no vinc als sopars, no sense recança, per diversos motius.
Solia assistir-hi amb puntualitat i constància, com veig que molts seguiu fent. Quan penso en
aquells dimecres, em vénen a la ment dues observacions fetes per gent propera, no empordanesa:
1.- El meu marit, de "Can Fangues", un dia que tenia ganes d'analitzar la metafísica de les frases
fetes, davant l'expressió "anar de farra"...
- Què és exactament, això d'anar de farra?
- Resposta: doncs, això, vas a sopar amb una colla de gent, i després vas de farra.
- Sí, però, què és el que feu, de farra?
- Com que què es fa? Doncs anem uns quants plegats a un lloc, i anem de farra.
2.- La meva mare, d'Extremadura (però d'arrels de St. Feliu de Guíxols i de cognom Pla), que és més
gran i en sap més, d'Empordanesos, doncs fa més temps que els tracta...
- Jo ja ho entenc, que aneu a sopar tots solets, perquè els empordanesos ho teniu, això: us feu gràcia
entre vosaltres.
L'observació de la meva mare, que era en castellà, naturalment, em sembla boníssima.
"Estos se hacen gracia entre ellos". Penseu-hi quan veieu per exemple, la cara dels cambrers quan
ens atenen cap a les postres...
Intentaré reincorporar-me als sopars, sabeu que us trobo a faltar a tots i que a alguns i
algunes us porto sempre al cor, i no miro a ningú... (això m´ha quedat molt "Operación Triunfo").
© Carme Pichot Pla
___________________________________________________________________________
CONVIDAT ESPECIAL:
Ens acompanyarà la "MONTSE MINOBIS", empordanesa i figuerenca, periodista de pro i recentment
escollida Degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
___________________________________________________________________________
RESTAURANT "DIAGONAL 460"
Avda. Diagonal 460 (aprox. Rambla Catalunya)
Hora: 21:30-22:00 h.
Entrants
Pica Pica, Taula d'embotits, Gambes amb gavardina, Croquetes Braves, Truita de patates,
Taula de patès, Assortiment d'amanides; Xampinyons saltejats
Segons
Conill estil Xef (Recomanat) / Sípia a la Planxa /Entrecot a las dues Salses
Postres
Pastissos variats (algun de xocolata)
Vins
OLIVER CONTI blanc 98
OLIVER CONTI negre 98
(Agraïments a "Cellers Oliver Conti, S.L." per l'obsequi dels seus vins)
Preu: € 23,00
___________________________________________________________________________
Confirmar assistència als conductes habituals (e-mail) ó
Telèfons:
93.455.19.01 / 93.315.22.56

