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Com a Festa Artusiana, a cidade italiana de Forlimpopoli transforma-se na capital do
“comer  bem”  para  homenagear  assim  o  seu  cidadão  mais  ilustre:  o  gastrónomo
Pellegrino Artusi, o pai indiscutível da moderna cozinha italiana. Um entrelaçar-se
irresistível de sons, perfumes e sabores vai invadir, durante nove dias, a Festa no
centro  histórico  da  pequena  cidade  artusiana,  palco  de  um inédito  diálogo  entre
gastronomia, cultura e divertimento. O fio condutor irá ser a cozinha caseira e as mais
de 700 receitas que se encontram no célebre manual artusiano “A Ciência na Cozinha
e a Arte de Comer Bem” que retomam vida nos muitos restaurantes e esplanadas que
se podem encontrar ao longo de ruas e ruelas, praças e largos de Forlimpopoli, locais
ideais para petiscar e apreciar pratos famosos renomeados para a ocasião, segundo os
capítulos do célebre livro. A linguagem da Festa está recheada de palavras, contos e
histórias  no  seguimento  daquela  prospetiva  de  uma  Itália  que  o  próprio  manual
contribuiu  a  unificar,  do  ponto  de  vista  identitário,  cultural,  gastronómico  e
linguístico.
Chegados  à  sua  XXIIIª  edição,  a  Festa  Artusiana  permeia  a  sua  apetitosa  oferta
gastronómica  com  um  rico  programa  de  espetáculos,  concertos,  animações,
exposições e eventos culturais que estimulam o paladar e deliciam o intelecto. Um
percurso que toma vida  graças também à colaboração com a Casa  Artusi,  o primeiro
centro para a cultura gastronómica em Itália dedicado à cozinha caseira, fulcro da
Festa e ambiente ideal para encontros, debates, congressos e, como é tradição, para a
atribuição do “Prémio Artusi” e dos “Prémios Marietta ad Honorem”, dedicados a
personagens de grande fama.
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