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Amigues i amics:
Assistim avui a una exposició que combina dues arts i una única
artista: l’art de la cuina i l’art de la pintura, tot de la mà de la nostra
amiga catalana Miracle Serra.
He dit la nostra amiga, perquè na Miracle Serra va ser veïna nostra,
a Ciutadella, una bona temporada, just fa ara un any o una mica
més.
A Menorca, travessam una hora de gran empenta en el món de la
gastronomia i de la culinària, amb entitats tan actives com Fra
Roger. El fet se suma, a la vegada, a una llarguíssima tradició de
creadors en el camp de la pintura. S’ha dit, i és cert, que som una
illa de pintors i de pintores prou bons.
Ara, la gran novetat, és conèixer com resol la confluència de cuina i
pintura na Miracle, que ens ofereix una mostra que ha passejat,
abans de Menorca, per Catalunya, amb alguna incursió en el camp
de l’edició de llibres.
Encara que la cuina i els materials de la gastronomia no són una
temàtica ben bé nova per als artistes pintors de qualsevol època
(com ho demostra l’antiquíssima tradició dels bodegons), la
col·lecció de Miracle Serra té un suggestiu punt de singularitat: no
vol oferir peces «mortes» clàssiques, sinó penetrar en la llum, en el
color i en les textures d’aquests productes de la cuina. En termes
dels bons chefs, Miracle Serra assoleix un veritable «maridatge»
entre cuina i pintura, entre els plats de la gastronomia i els pinzells
d’una pintora.

Com han dit els experts de la crítica d’art, na Miracle retorna a
Menorca (a la Ciutadella que la va acollir fa un temps) per oferir-nos
els resultats màgics en el procés d’exploració de les connexions
entre els seus plats de cuinera i diferents tipus de fruites amb la
inspiració pictòrica. I tot plegat per potenciar les sensacions que
produeixen, i per multiplicar-ne els gustos, les aromes, els colors o
les textures.
Assistim, idò, a aquesta inauguració amb la talent ben desperta, i
amb els ulls com a plats.
I a na Miracle li diem, en nom de la ciutat, que a través de la seva
obra pictòrica, volem donar-li també una afectuosa benvinguda a ca
seva... És a dir: la benvinguda a una Menorca que la convida de
nou a imbuir-se de la cuina local i de la llum de l’illa.
Enhorabona i moltes gràcies.
Joana Gomila Lluch
Alcaldessa de Ciutadella

