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ESTIUDEPARAULES

Aquests atuells 
han evolucionat 
molt.

Encara que no sigueu xirucaires ni 
motxillaires, segur que en un moment o al-
tre de la vostra vida heu fet servir una can-
timplora. El nom d’aquest petit atuell té un 
origen força curiós: ve de la unió de canta i 
plora. És el que a algú li va semblar que feia 
l’aigua quan la buidava, una mena de glu-
glu, glu-glu... Però no se sap del cert si 
aquest algú (tot un poeta, sens dubte) era 
català o occità. Ja sigui originària d’una llen-
gua o de l’altra, la cantimplora de seguida va 
passar a la resta de llengües romàniques, i 
no ha parat d’evolucionar. Des de les primi-
tives carabasses buidades i assecades fins 
als moderns recipients de polietilè o policar-
bonat, n’hi ha hagut de cuir (que acabava 
deixant mal gust a l’aigua), de vidre (mas-
sa fràgil) i de metall. Els excursionistes més 
experts (o més ben dit els que es resisteixen 
més al pas del temps) prefereixen aques-
tes últimes, “són les autèntiques”, concre-
tament “les d’estil militar”. De fet, són molt 
pràctiques: van equipades amb el corres-
ponent got metàl·lic, que pot servir per es-
calfar líquid o fins i tot per cuinar. Potser les 
termoplàstiques no són tan adequades per 
a episodis de supervivència, però, desen-
ganyem-nos, els campaments dels esplais 
tampoc són com les colònies d’abans. D
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Basc de naixement (Getxo, 1974), 
però tarragoní d’adopció. 

>
>

el llibre
“El Cocinero Fiel. De los platos tra-
dicionales a la tortilla 2.0” (Temas 
de Hoy) recopila les millors recep-
tes del seu blog amb els comenta-
ris dels internautes. 

Darrere la marca El Cocinero Fiel 
s’amaga un assessor d’empreses que ha 

convertit la seva passió en un negoci

txaber allué

«No em canso  
de dir que 

 no sóc cuiner»

Facin la prova. Escriguin al 
Google “tortilla de patata” i selec-
cionin l’opció de recerca per vídeos. 
Un dels primers que els apareix és 
d’un tal El Cocinero Fiel. Com vos-
tè, mig milió de persones ja han fet 
aquesta operació. Una xifra poc 
menyspreable per a una persona 
que afirma no ser cuiner. En efec-
te, Txaber Allué és, oficialment, as-
sessor d’empreses i professor de la 
Universitat Rovira i Virgili i la Uni-
versitat Oberta de Catalunya. Però 
en poc més de tres anys, el seu vi-
deoblog de cuina s’ha situat com 
un dels més influents de tot Espa-
nya. A l’estranger, a més, són molts 
els professors d’espanyol que fan 
servir les seves receptes per ense-
nyar la llengua d’una forma ame-
na. “Em passo el dia repetint que 
no sóc cuiner. Per no fer el ridícul i 
perquè a més no ho sóc. Quan vaig 
penjar la primera recepta, la de la 
truita de patates, de seguida vaig 
tenir èxit, i em vaig adonar que, si 
jo en sé poc, la gent encara en sap 
menys”, confessa rient Allué. 

Mongetes del ganxet, melmela-
da de pebrots, potatge de cigrons, 
amanida de pollastre, crema de 
pèsols, croquetes, sèpia amb pata-
tes, hummus, coulant de xocola-
ta... i així fins a dues-centes video-
receptes, una cada setmana. “En 
general, per mi les receptes no per-
tanyen a ningú. La meva norma és 
que es puguin fer amb ingredients 
molt bàsics i fàcils d’aconseguir. 
Amb aquesta filosofia, busco re-
ceptes d’altres bloguers a inter-
net o vaig al mercat i ho pregun-
to directament a la peixatera, per 
exemple”.

Una càmera amb un trípode 
plantat al mig de la cuina, un or-
dinador i tres hores lliures. Això és 
tot el que necessita per gravar i edi-
tar la peça que després penjarà al 
blog, al YouTube i al Facebook. I és 
que El Cocinero Fiel coneix molt bé 
el funcionament de les xarxes so-
cials i la importància d’interactuar 
amb els internautes. 

Llenguatge entenedor

“La gent veu que tinc la mateixa 
cuina que ells tenen a casa, que 
utilitzo els mateixos utensilis i que 
faig servir un llenguatge que ells 
entenen. Aleshores pensen ‘Si a 
aquest paio li surt, a mi també m’ha 
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de sortir’”. I així comença l’efecte 
contagi. Un s’atreveix a provar la 
recepta però no li surt bé i publi-
ca un comentari al blog perquè 
algú l’ajudi; una segona persona 
li dóna quatre consells; després 
un altre explica que ha fet servir 
altres ingredients o que ha variat 
el temps de cocció, etc.

Es tracta de generar una co-
munitat on-line al voltant d’un 
contingut. “En aquest cas, la 
cuina, que és el meu hobby, pe-
rò assessoro empreses de tot ti-
pus, des de mobles fins a espor-
tives, seguint la mateixa fórmu-
la”. Un hobby, sí, però molt ren-
dible. No perquè el blog doni di-
ners directament –no accepta 
publicitat–, sinó perquè li gene-
ra altres feines, com ara escriu-
re un llibre en què agrupa les re-
ceptes del blog o fer conferències 
sobre emprenedoria davant 500 
persones –i clients potencials de la 
seva empresa d’assessorament–.

“Ai, ha estat tan fàcil crear una 
marca personal. Abans havies 
de passar pels mitjans tradicio-
nals, però ara no hi ha barreres: 
et pots muntar un blog gratis en 
15 segons, tens YouTube, tens in-
formació sobre què funciona i 
què no... L’únic que necessites és 
tenir una passió. Evidentment, 
quan crees una empresa, no et 
fas milionari al dia següent, has 
de tenir constància, però si estàs 
a l’atur, no tens excusa!”, excla-
ma Allué. Prenguin nota.

«Ha estat fàcil crear 
una marca personal. 
L’únic que cal és 
tenir una passió»

blog amb les receptes 
d’allué
http://elcocinerofiel.com/
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Més informació

Txaber Allué a la botiga que Gadgets & Cuina té a la ciutat de 
Barcelona. gUILLEm vALLE
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