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La meva Rosebud se m’apareix constantment 
des de fa anys. És un matí a Barcelona, als anys 
quaranta, un matí molt bonic i assolellat, en un 
món en què no hi havia cotxes als carrers i en 
què molta gent voltava, hi havia molts vianants, 
carros d’escombriaires, fems de cavall pels 
carrers. Davant de casa meva, al carrer d’en 
Botella, hi havia una fleca. El pa era un aliment 
molt important durant la postguerra, estava 
racionat. I el pa calent… El pa normal era un pa 
força dolent que la gent anomenava pa negre, 
perquè era una barreja de farines, i quedarà 
sempre com el pa del racionament, però aquell 
pa calent… 

 

Recordo la meva mare creuant el carrer amb 
una barra de pa i una paperina de paper ple 
d’olives negres de l’Aragó; va partir un tros de 
pa calent i me’l va donar amb la bosseta 
d’olives negres. Cada vegada que he intentat 
trobar un moment de plenitud, se m’apareix 
aquest instant... 
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PA AMB TOMÀQUET 

PA AMB TOMÀQUET 

—Així com hi ha una koiné lingüística i podem identificar l’origen comú de les llengües 
àries en l’indoeuropeu, hi ha una koiné gastronòmica evident, un dels símptomes 
científics de la qual és el pa amb tomàquet. Podem agermanar-lo amb la pizza, però la 
supera en facilitat. La farina a la pizza s’ha de coure. En canvi, el pa amb tomàquet és 
simplement això, pa i tomàquet, una mica de sal i oli.  
—I que és boníssim —aclamava l’andalusa, plena d’entusiasme pels misteris que li 
desvetllava en Carvalho—. Refresca i alimenta. Té molt aliment. El doctor Cárdelos m’ho 
va dir quan li vaig portar el meu nen, que estava una mica anèmic. Doni-li  bones llesques 
de pa amb tomàquet i pernil. Un miracle. Ara tinc el nen en una casa de pagès de Gavà i jo 
els dic als que en tenen cura: sobretot, pa amb tomàquet, molt de pa amb tomàquet.  
A en Carvalho li va molestar que el nivell científic de la conversa disminuís, però ja 
arribava la safata de pa amb tomàquet. 
 
(Traducció lliure de: Tatuaje) 
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OUS FERRATS AMB XORIÇO 

OUS FERRATS AMB XORIÇO 

—Meravellós, no?  
—Ous ferrats amb xoriço.  
—Doncs sí.  
—Què hi tens, en contra dels ous ferrats amb xoriço?  
—El xoriço em torna a la boca.  
—Si ho arribo a saber abans, no em caso amb tu.  
El bosc protegeix l’avanç del cotxe i tanca la nit definitivament. La llum dels fars llepa les 
coses com intentant endevinar-les.  
 
(Traducció lliure de: Historias de padres e hijos) 
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ROPAVIEJA 

ROPAVIEJA 

Va menjar de manera fugaç i capritxosa per les tavernes del Barri Xino, un dinar ple d’oli 
refregit i all. Preferia passejar en espera de l’informe d’en Bromuro a tornar al despatx, on 
l’esperava un dels menús d’urgència d’en Biscuter: ropavieja amb salsa de tomàquet i 
formatge ratllat, gratinada. La falta de clients i, per tant, de casos aconsellava aprofitar les 
sobres i en Biscuter tenia un abundant repertori de cuina de mala mort suposadament 
popular. En Bromuro va arribar puntual a la cita, puntual i desconcertat. 
 
(Traducció lliure de: Asesinato en Prado del Rey) 
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MORTEROL 

MORTEROL 

—Planas no ha descobert el plaer de menjar. És un plaer que cal descobrir als trenta anys. 
És l’edat en què l’ésser humà deixa de ser un imbècil i, a canvi, paga el preu de començar 
a envellir. Aquesta tarda he decidit berenar morterol i beure Chablis. Vostè sap què és el 
morterol?  
—Una mena de paté castellà.  
—De Conca, per ser més exactes. Un impressionant paté fet de llebre, garró de porc, 
gallina, fetge de porc, nous, clau, canyella, comí de prat… Comí de prat…! Quina paraula 
tan bonica per a un berenar excel·lent! 
 
(Traducció lliure de: Los mares del Sur) 
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ARRÒS AMB CARXOFES  

ARRÒS AMB CARXOFES  

—A mi no m’emboliquis. Procura aclarir-te tu. A veure quin dia descobreixes què és 
aquesta cosa en què creus.  
En Biscuter se’n va anar cap al fornell entre discursos sobre la causa última de l’univers i 
postil·les sobre un arròs amb carxofes que estava preparant. Un sofregit, molta carxofa, 
safrà, pebrot de morro de bou i res més. Diguéssim que no té el compte per fer salts 
d’alegria. No sé per a què estalvia tant, cap. Un dia d’aquests la dinyarà i tot el que té s’ho 
menjaran els cucs. 
 
(Traducció lliure de: Historias de política ficción) 
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ARRÒS AMB VERDURES 

ARRÒS AMB VERDURES 

Los Naranjos era un restaurant de viatgers i acomodats o assabentats de la comarca a la 
recerca dels seus plats de verdures i peixos, a poca distància, l’horta i el mar, i entre ells un 
arròs de verdures i pollastre i un mero a la murciana que en Carvalho va demanar després 
de repassar la carta sense deixar-se desmoralitzar per la curiosa manera en què apareixia 
escrit vishishua, exsopa freda convertida en enigmàtic nom de deïtat obscura. L’arròs era 
al menú, però no a la carta. En Carvalho es va entestar a tastar-lo i era un arròs apetitós, 
de terra endins, amb albergínia fregida inclosa, element que en Carvalho mai havia 
relacionat amb l’arròs fins en aquell moment i que no desentonava. En Carvalho va 
demanar vins autonòmics i se li va oferir un excel·lent Carrascalejo que ja coneixia des 
dels temps de les seves periòdiques escapades cap al mar Menor, tan bon punt a 
Barcelona li arribava el pressentiment de l’aroma de la flor del taronger i el cos se li 
tornava àvid de sud. Ara viatjava, però, amb la precisió d’un viatjant, amb un ull posat en 
les dietes, i l’altre, al rellotge.  
 
(Traducció lliure de: La rosa de Alejandría) 
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FIDEUÀ 

FIDEUÀ 

—Encara que per a vostè sigui difícil entendre-ho, faré un plat que es diu fideuà, plat de 
moda a la València actual, en competició desigual amb la tradicional paella i que, a les 
meves mans i amb aquests elements, es convertirà en una variant universal, en una 
estrena mundial, perquè mai s’ha fet fent servir els subtils fideus de farina d’arròs.  
En Carvalho parlava en castellà, però gesticulava com si tot el que digués fos entenedor 
per a la seva companya. Ella reia com si assistís a un xou de Jerry Lewis i, per primera 
vegada a la vida, a en Carvalho li va agradar que es riguessin d’ell, i va interpretar el paper 
de pallasso culinari fins a les últimes conseqüències.  
 
(Traducció lliure de: Los pájaros de Bangkok) 
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PATATES A LA RIOJANA 

PATATES A LA RIOJANA  

—Les escalfo en un moment, cap. Semblen puré. És bo que es desfacin, tot i que no tant. 
El xoriço ha quedat desfet; desfet i està boníssim. He procurat no passar-me amb el bitxo, 
com altres vegades.  
En Carvalho va començar a fer anar palades de patates amb xoriço cap a una boca 
submisa. De mica en mica, però, el paladar li va anar indicant que havia de prestar més 
atenció al que menjava.  
—Boníssim, Biscuter.  
—Un fa el que pot, cap. Hi ha dies en què a un li surten bé les coses i, en canvi, n’hi ha 
d’altres en què…, sense anar més lluny… 
Les explicacions autocomplaents d’en Biscuter li sonaven a pluja als vidres, i allà va buscar 
l’esquitxada de les paraules. Plovia. Plovia durament sobre la Rambla de Santa Mònica i va 
sentir a l’espina dorsal un calfred nostàlgic de llençols i mantes. 
 
(Traducció lliure de: Los mares del Sur) 
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BOTIFARRA DE PEROL AMB FESOLS  

En Biscuter no havia tingut temps ni de desenlleganyar-se ni d’ordenar mínimament la 
taula del despatx.  
—Esmorza aquí, cap? Tinc unes botifarres de perol de puta mare i uns fesols cuits que van 
sobrar d’ahir.  
—O penso o esmorzo. He d’escollir.  
—El molesta la ràdio per pensar? 
—M’ho rumiaré.  
En Carvalho va agafar el telèfon i va marcar un número tot arrufant el nas com si aquest 
fes pudor.  
—El senyor Dotras? Espero.  
—Jo no sóc comunista —confessava un altre enquestat per la ràdio—, però he vingut a 
acomiadar el Garrido perquè sóc un demòcrata i això que han fet no té nom. És una 
agressió a la democràcia. Que qui ho ha fet? La CIA. Els russos. Vagi a saber, amb la 
quantitat de merda, amb perdó, que hi ha en la política…  
 
(Traducció lliure de: Asesinato en el Comité Central) 

BOTIFARRA DE PEROL AMB FESOLS  
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MANDONGUILLES AMB SÍPIA  

Però ja ve en Biscuter amb la cassola fumejant, on bull la salsa fosca que envolta els 
trossos de sípia i les petites mandonguilles.  
—Veig que en Biscuter ha triat pel seu compte. Les mandonguilles amb sípia són el millor 
per a la ressaca. Les vol tastar?  
—Nauseabund. Si vostè sabés el que està a punt d’ingerir… 
—En Biscuter els dóna el punt exacte. És una tradicional tècnica empordanesa per 
caracteritzar alguns plats mitjançant el sabor i el color: deixar cremar la ceba, sense 
passar-se, i després triturar-la. Tasti’n una. Si vostè és científic, ha d’experimentar.  
—És el primer argument assenyat que li sento dir. Doni-me’n una.  
En Carvalho punxa una mandonguilla i la introdueix a la boca que li obre el sociòleg 
mentre tanca els ulls. Mastega sense obrir-los i quan s’ha empassat el mos, recupera la 
vida per aguantar la mirada expectant d’en Carvalho i en Biscuter.  
—Com un tumor. Exactament com un petit tumor amb ceba. 
 
(Traducció lliure de: Asesinato en Prado del Rey i altres) 

MANDONGUILLES AMB SÍPIA  
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CASSOLA DE SÍPIES 

Gairebé empès per en Biscuter i la Charo, el Pepe va arribar al despatx amb el cor 
apaivagat, encara que la història del que havia vist deixava al seu pas una reguera de 
preguntes i respostes. El sopar era una cassola de sípies amb patates i pèsols regada amb 
una ampolla de Montecillo. La Charo també en va menjar, encara que va exigir només 
sípia i gens de salses, i sobretot va beure malgrat les crítiques d’en Carvalho a les 
irracionalitats del seu règim dietètic. En Biscuter i en Carvalho van fumar dos Montecristo 
especials.  
—Ha trucat la vídua. No sé quantes vegades.  
—Quina vídua? La de Franco?  
—La d’en Jaumà, cap. Moltes, moltes vegades. Que era urgent que el veiés avui.  
—Demà serà un altre dia.  
 
(Traducció lliure de: La soledad del mánager) 

CASSOLA DE SÍPIES 
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TONYINA ENTATXONADA 

—Com que és evident que no deus tenir cap artefacte per entatxonar, i sense voler 
ofendre el teu tarannà de dona emancipada, tens una agulla de fer mitja? 
La Carmela va fer cara d’orgull ferit, va sortir de la cuina i hi va tornar amb tres jocs 
diferents d’agulles de fer mitja. 
—No et facis falses il·lusions. Són de la meva mare. De vegades ve per estar-se amb la 
criatura i es posa a fer jerseis com una boja. 
En Carvalho va obrir diverses galeries en el dau de tonyina i les va farcir amb anxoves. Va 
salpebrar i enfarinar la bèstia, i la va daurar dins l’oli acompanyada d’uns alls. Hi va afegir 
una mica d’aigua i va deixar que el llom de tonyina es cogués a foc lent. Desfullà les 
carxofes fins que van ensenyar el seu cor blanc. Va tallar-los les puntes i va partir cada 
carxofa en quatre trossos. Va fregir els setze trossos resultants, els va enretirar i dins l’oli hi 
va ofegar la tripa i el capipota, per després afegir-hi un sofregit de tomàquet i ceba. Quan 
el sofregit i els menuts formaven una amalgama total va afegir-hi un brou elaborat amb 
una pastilla del variat pastiller de la Carmela i els pèsols. 
 
(Traducció lliure de: Asesinato en el Comité Central) 

TONYINA ENTATXONADA 
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SUQUET 

—Faré un plat català amb un peix canari. Ha sentit vostè a parlar del suquet de la Costa 
Brava? No? Aquesta nit el tastarà fet amb aquest noble, veterà, honrat peix, al qual vostès 
anomenen vieja. 
En Carvalho sofregeix cranquets i després els enretira, per fer-hi, amb ells, un brou curt. Al 
mateix oli, hi posa alls pelats, tomàquet, ceba, sal i pebre, i quan el sofregit està travat hi 
afegeix patates tallades a làmines de mig centímetre i el brou curt deixat pels crancs. 
Quan les patates ja són cuites, fica les viejas dins del brou perquè es coguin una miqueta i 
s’aromatitzin amb el sofregit i l’oloreta dels cranquets; ja només queda la picada d’all i 
julivert, i a sopar. Ella ha aconseguit un vi blanc de Tacoronte, perquè no digui que no ha 
tastat cap vi canari, però té a la recambra un sancerre per si a en Carvalho no li agrada el 
vi indígena. Però a ell li agrada, perquè no hi ha res tan reconfortant com menjar i beure el 
que produeixen els quatre horitzons que t’envolten. 
—Vostè només abandona el cinisme quan parla de cuina. 
—És l’únic saber innocent que conec. Qualsevol altre saber és perillós. 
 
(Traducció lliure de: Historias de fantasmas) 

SUQUET 
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CAPIPOTA AMB SAMFAINA  

—No em dirà que no ha sortit bona, eh, cap? Per si té més gana, li he fet una mica de 
capipota amb samfaina, cosa fina. És bona, oi, cap?  
—Correcta.  
—Cony. Està sent garrepa, cap. Jo la trobo de conya, cap. I esperi, que la samfaina és de 
puta mare. Ah, me n’oblidava. Li ha trucat un tal Pedro Parra, el Coronel, m’ha dit. “No se 
n’oblidi, digui-li que li ha trucat el Coronel”. Que li digui que demà ja tindrà el que li ha 
demanat. Que passi vostè pel banc. I un telegrama. No l’he obert. 
 
(Traducció lliure de: La soledad del mánager) 

CAPIPOTA AMB SAMFAINA  
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CREPS DE PEUS DE PORC AMB ALLIOLI 

Una monja treu els plats situats davant dels dos únics homes comensals a la llarga taula 
del menjador monacal. Torna amb una plata, el capellà aixeca el cap i s’extasia davant 
l’olor que emana de la safata.  
—Creps de peus de porc amb allioli, una meravella, Carvalho, t’ho juro.  
En Carvalho mira amb un cert respecte la monja jove que els serveix.  
—Ho ha guisat vostè, germana?  
La monja es ruboritza i defuig la mirada d’en Carvalho.  
—Jo? I ara! Ho ha fet la germana Salvadora, que té unes mans, mare meva, quines 
mans…! 
—Feliciti la xef —diu en Carvalho provocant una certa perplexitat en la monja.  
—Feliciti la germana Salvadora —corregeix el capellà, i la monja es retira deixant un rastre 
de trossos de riure. 
 
(Traducció lliure de: Historias de política ficción) 

CREPS DE PEUS DE PORC AMB ALLIOLI 
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PEUS DE PORC A LA CATALANA 

—Estaven ben nets?  
—Jo mateix he rascat els pocs pèls que els quedaven. Són tendríssims.  
Sobre la base del sofregit i la picada s’ha construït una bona cuina popular, la catalana, i 
en Biscuter té la lliçó ben apresa. Menja, l’homenet, sense treure la vista d’en Carvalho 
per si se li escapa el necessitat comentari elogiós.  
—D’allò més bo, eh, cap?  
—Correcte.  
—Correcte només? Hosti, cap. A vostè se li han de fer collons de periquito amb beixamel 
perquè digui “Boníssim, Biscuter! De puta mare, Biscuter!”. 
 
(Traducció lliure de: La soledad del mánager) 

PEUS DE PORC A LA CATALANA 
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CREPS DE MELMELADA DE TARONJA 

Va tancar el menjar amb un brie poc fet i a continuació no va resistir el reclam d’unes 
creps de melmelada de taronja. Va prendre dos cafès i dues copes de Jenever per fer creu 
i ratlla als sabors que ja tenia més a la memòria que al paladar. La inevitable filosofia de 
sobretaula alienava la ment d’en Carvalho.  
—Els bons plaers sempre són a la memòria.  
Ho va dir en veu alta i el cambrer se li va acostar per si demanava alguna cosa. En Carvalho 
li va traduir la frase a l’anglès i el cambrer va somriure condescendent, però en el fons dels 
seus ulls i en la seva actitud de retirada es notava que o no hi estava d’acord, amb la 
filosofia d’en Carvalho, o n’estava fins al capdamunt de tan lenta manera de menjar, o no 
havia entès l’últim sentit de la frase. Mentre el cambrer suggeria aquest trio 
d’incomunicacions, en Carvalho endevinava que estava una mica borratxo perquè en 
circumstàncies similars mai no havia intentat seduir intel·lectualment els cambrers. 
 
(Traducció lliure de: Tatuaje) 

CREPS DE MELMELADA DE TARONJA 
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LLET FREGIDA  

—Ja només queda la llet fregida.  
—Camps, no em faci dir-li la recepta de la llet fregida.  
—Em sembla un enunciat màgic. Impossible.  
—Màgic? Si vostè ho diu. Barregi uns cent grams de sucre amb cinquanta de farina de 
blat, hi afegeix quatre tassetes de llet i va batent, afegint-hi també una nou de mantega. 
Es posa al foc lent i se segueix batent fins que s’espesseeix. Després ho escampa en una 
plata i deixa que es refredi i se solidifiqui. Ho talla, llavors, a quadrets regulars, els passa 
per farina i ou, els fregeix molt lleugerament en mantega molt calenta i els serveix 
empolvorats amb sucre. 
 
(Traducció lliure de: El delantero centro fue asesinado al atardecer) 

LLET FREGIDA  


