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        Joan Perucho: El gust 
 
 
 
 

 
 

Sabem que la cuina és un art i, a la vegada, una tècnica. Ara bé, ens podem preguntar 

lícitament on conflueixen l’art i la tècnica de la cuina? És a dir, quin és el seu objectiu? 

A aquesta raonable pregunta contestem que, un cop assegurada la bondat del que hem 

de menjar – i això s’aconsegueix amb els coneixements indispensables sobre els aliments, 

sobre la digestió, sobre el psiquisme, etc.-, l’art i la tècnica de la cuina s’adrecen al gust. No 

cal tractar minuciosament el concepte del gust perquè tothom sap què és i perquè, a més, hi ha 

un llibre cabdal sobre aquesta matèria, Physiologie du goût, del gran Brillat-Savarin. Aquest 

autor ha dit tot el que es podia dir sobre el gust, les sevesd particularitats, com es produeixen, 

con ascendeixen a categoria estètica. Sense necessitat de recòrrer a Brillat-Savarin, el nostra 

volterià i lliurepensador cavaller d’Azara va dir en ple segle de les llums que el gust “és un 

dels nostre sentits; el sabor, la impressió que rep el sentit, i segons que aquesta sigui agradable 

o desagradable, forta o dèbil, la nostra ànima la jutja bona o dolenta”. 

Nosaltres, però, deixarem de banda els fonaments científics i filosòfics del gust. Ara 

bé, quina és la principal funció del gust? Senzillament, ho acaba d’afirmar Azara, determinar 

els sabors. En una representació barroca de la doctrina que exposem hi hauria un jardí 

esmaltat de flors multicolors de totes mides, pel qual passejaria, a vegades content i d’altres 

no tant, un cavaller. És el Gust. Aquest estranya cavaller es comporta d’una manera 

distingida, s’atura davant de qualsevol de les temptadores flors i les arrecna delicadament amb 

els dits, les olora amb fruició i llavors se les menja. No és difícil endevinar què representa 

cadascuna d’aquestes flors. En aquesta representació barroca del gust, les flors són els sabors. 

     (...) 

Naturalment, hi ha una gradació jeràrquica del sabors. Brillat-Savarin que, com ja hem 

dit, és la primera autoritat en totes les qüestions del gust, diu que el nombre de sabors és 

il·limitat, ja que cada cos soluble té un sabor especial que no es confon amb cap altre. Els 

sabors es modifiquen perquè es juxtaposen i es combinen, de tal manera que es pot arribar 

gairebé fins a l’infinit en l’acte d’afegir un sabor a una altre. Ara bé, la gastronomia no és un 

art de prestidigitació i, per tal de no desorientar ningú sobre aquest punt, enunciarem un 

prinicpi fonamental i immutable que es pot enunciar així: “Les coses han de tenir el gust del 

que són”. Dit d’una altra manera, el llobarro no ha de tenir el gust d’un filet ni la carxofa del 
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cranc. Si fos d’aquesta manera, no parlaríem de gastronomia, sinó de màgia o encanteri i, de 

seguida, amb l’ajuda del sentit comú, ens adonaríem del nostre error. Si tot i així, el gust 

transmutat i boig persistís, llavors es tracatria d’una cuina dolenta, d’una cuina detestable.  

Si algú preguntés què és, en definitiva, el concepte dels sabors i la seva gradació, el 

tema de la combinació i l’agragació, li respondríem que és com una música de fons. Això és 

el misteri i la poesai de l’art culinari. Això és, simplement, la inspiració.  

 


