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Vaig tenir notícies del gran prosista Joan Santa-
maria, llegint el llibre de Jaume Ciurana Els vins de 
Catalunya (1979). Tardarem a reconèixer algun dia 
que el llibre Els vins de Catalunya va representar el 
tret de sortida de la colossal remuntada que ha fet la 
gastronomia en el nostre país?

Interessat per l’eminent escriptor Joan Santama-
ria, l’irreductible Ramon Barnils va aconseguir-me 
una fotocòpia d’un dels llibres dels viatges més in-
tensos i lírics que s’han fet mai a Catalunya: Visi-
ons de Catalunya (1928). En aquestes pàgines, Joan 
Santamaria hi posava cor i esforç, resseguia camins, 
saltava marges, trepitjava pinassa, contemplava ex-
tasiat un camp conreat o una cala on el mar brama-
va. En plena descripció, a voltes pictòrica, sempre 
sentimental, l’autor vibrava, s’emocionava, s’enal-
tia, trobava sempre la part bella i sublim de cada 
poble; per sota de la seva descripció bategava incan-
sable la recerca de l’ànima de la seva terra, modelant 
aquesta ànima el ser humà. En el pròleg del llibre, 
Manuel de Montoliu deia de Joan Santamaria: “No 
sé trobar en les seves Visions cap precedent ni en la 

EL PAÍS TAULA A TAULA
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Pere Tapias4

nostra literatura ni en les forasteres; aquesta fusió 
que hi ha en elles del poeta, del pintor i del novel-
lista no l’he vista realitzada en cap altre escriptor de 
casa o de fora”.

Aquesta fusió proposada per Joan Santamaria és 
la que hem volgut aplicar, amb més o menys encert, 
en aquest reguitzell d’articles que el diari Avui ha 
tingut la gentilesa de publicar des de l’any 1996 fi ns 
ara. La diversitat de paisatges i de cuines del nostre 
país ens ha permès fer un itinerari plaent i suculent 
per moltes fi res i mostres gastronòmiques. Fa uns 
anys, “gràcies als museus coneixem plats; ara, grà-
cies a als plats coneixem museus”.

Catalunya és un país que omple els diumenges 
amb dues coses: dinar a fora i veure jugar el Barça. 
El reclam de molts pobles ha consistit a utilitzar un 
plat o un producte culinari per promocionar els seus 
comerços i racons més atractius. La fórmula funci-
ona.

Nosaltres hem tingut la sort de ser-hi, de parti-
cipar-hi i, a més, ens ha inspirat els escrits amb els 
quals hem fet el llibre.

 
Pere Tapias

Vilanova i la Geltrú, febrer del 2006 
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MÓN, DIMONI I KOHL
(2.2.1996)

Inquiets i esverats estan aquells nord-americans 
consumidors festius del greix i la freixura. L’admi-
nistració Clinton vol canviar radicalment la fesomia 
dels seus ciutadans. Per això ha convocat sociòlegs, 
psiquiatres, científics, productors i cuiners amb la 
finalitat d’aconseguir que demòcrates i republicans 
s’aprimin i es quedin com un espigall. La solució és 
ben senzilla: eliminar de soca-rel el greix. O sigui, 
que ja poden els idòlatres de les salses roses, grogues 
i vermelles deixar als armaris de les cuines estris i 
ingredients. Ja es poden acomiadar els admiradors 
dels ous amb cansalada d’aquesta històrica suculèn-
cia. S’ha de reduir el consum de carn i s’ha de fer 
pujar el de verd i fruits. I no cal dir que el tast go-
lafre i fogós de pastissos, sucre, almívar, esdevindrà 
un sacrilegi. A banda, la ciència està polint uns nous 
productes despullats del malèfic greix: oli asèptic. I 
les vaques, aquelles bestioles que tanta i tanta pol-
seguera han aixecat a les pel·lícules de cavalls i in-
dis, no tindran ni un gram de greix. Els homes i les 
dones adiposos, que a Amèrica són batallons, tenen 
la guerra perduda: o s’aprimen, o a la caverna, a la 
claveguera amb les Tortugues Ninja.
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No cal que us digui que quan el gegant dicta una 
tendència, el món occidental es desfà a copiar-lo per 
allò de la novetat.

Sortosament el pope alemany de la UE ha tret al 
mercat, junt amb la seva esposa, un llibre de cuina 
on es dedica a cantar les virtuts espirituals i corpo-
rals del menjar i el beure. El senyor Kohl —150 qui-
los en net— diu que no cal estar per romanços, ni per 
dietètiques, ni per afluixar greixos; el senyor Kohl es 
declara amant del porc, dels farcits, de les salses i de 
les postres. “Amb aquest llibre la meva esposa i jo 
volem donar alegria”, diu que ha manifestat als seus. 
No cal que us expliqui l’alegria que ens ha propor-
cionat el canceller.

Confiem que els exèrcits vegetarians aliats aquest 
cop no desembarquin a Normandia.
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RANXOS MARINERS
SOTA EL CEL DE VILANOVA

(7.6.1996)

Mentre espero impotent “alternatives de futur i 
inequívocs senyals de la nova era marcada per la 
computerització de les comunicacions”, truquen a 
la porta de casa meva i una veu rovellada per mes-
trals i palangres em diu: “Demà hi ha ranxo!”

Quan un mariner té el detall de convidar un ter-
raire com jo a un ranxo no s’hi valen excuses ni 
evasives. A l’hora establerta has d’ésser, cullera a 
la butxaca, al lloc de trobada. Seguidament, la co-
mitiva es desplaça amb tots els estris i productes a 
un tros de terra on hi ha una petita cabana, un pou 
i una parra que proporciona l’ombra necessària. 
Aleshores mariner i ajudant, amb cura i paciència, 
es disposen a fer el ranxo. Entretant, els convidats 
tenen a mà: conversa, contemplació del paisatge i 
escoltar el cant improductiu de la cigala. A poc a 
poc una olor intensa, comunicativa, cordial i perso-
nalíssima de ranxo mariner captiva els presents i els 
comentaris deriven cap al banquet. Segons el mari-
ner, la xefl a d’avui serà solemne i amb tot el protocol: 
de primer, rap amb patates i allioli negat, i de segon, 
rossejat d’arròs, que es diferencia del de fi deus per 
la seva dificultat.
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Quan el sol assenyala que quasi som a migdia, el 
mariner aboca a la gibrella el contingut de la cassola. 
Aleshores tots els gormands prenen un tros de barra 
de pa i amb els rems —tenalla feta entre la cullera i 
el dit gros de la mà— prenen el tros de peix i patates 
que la sort ha situat davant seu a la gibrella, i amb 
el pa fent de plat mengen lentament i pausadament 
la primera part del ranxo. Un vi negre, aspre i fresc 
ajuda a regar la pitança.

Encara no ha descansat el porró o l’ampolla de 
vi, quan el mariner presenta a taula la rossetxadora 
amb l’arròs amb el gra ben separat i sense fer gru-
molls. Com és de llei, l’allioli en aquest cas hi sobra i 
la cullera dels menjaires no para de fer pas endavant 
i pas enrere. Si és temps de melons o xíndries, el 
ranxo té un tercer acte mel·lífic. Els cafès, les copes 
i els cigars a voluntat posen punt fi nal al festival 
gastronòmic.

Qui hagi tingut la sort, com jo, de compartir 
ranxos mariners-terraires entre quatre atzavares, 
garrofers atàvics i parres generoses, entendrà que 
mentre espero a les portes del 2000 “una nova re-
volució tecnològica, gràcies als avenços de la infor-
màtica i l’ordinador”, faci la becaina sota el cel de 
Vilanova.
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EL SERRALLO DELS ROMESCOS
(5.7.1996)

La ciutadella dels romescos, la fleca dels romes-
cos que fan patxoca és el Serrallo. Si sou urbans o 
rurals, aventurers del bon menjar i el bon viure i 
voleu instrucció o tast vigorós i personal dels romes-
cos, heu de saber que el nervi del plat el trobareu 
al Serrallo de Tarragona. Si voleu atrapar el buquet 
ciutadà, el sabor municipal de Tarragona, heu de fer 
cap al febrós barri de mar, al Serrallo, i romescar 
entre aromes i sabors de: rossejats, groguillos, arròs 
a la masqueta, sardinades, etc.

Estimo el Serrallo, refugi de bastiments, natura 
morta de blaus, verds, tints, escata, lluny d’insípids 
dissenys, cabrioles arquitectòniques, planifi cacions 
de futur. Penso que una de les gràcies del Serrallo és 
que és un barri poc marejat i m’agrada perquè és an-
tic, contradictori, fogós, tacat de sal, pavero, robust. 
Sempre he pensat que hauria de ser acusat de delicte 
qui gosés tornar pulcre el Serrallo de Tarragona.

A la plaça Monturiol del Serrallo, hi ha un bar 
conduït per uns joves d’ànim gatzarós. Un establi-
ment on la gaubança i la permissivitat dels encar-
regats fan que s’hi celebrin reverencials àpats. Un 
lloc on colles de ranxeros, gormands i mariners del 
Serrallo tenen taula i fogons per compartir. L’ama-
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bilitat d’una d’aquestes colles em permeté participar 
en un lleonat romesco de rap.

Els assistents foren: Joan Artells, Malentendido, 
ranxero; Ricard Roig, Dijous, ajudant de ranxero; 
Josep Torres, Fontanet; Mariano Casanoves, Nano 
de la Rosaura; Josep M. Escoda, Guerrita; Artur 
Budesca, animador, bregador, tità defensor del peix 
blau al Serrallo i a Honolulu, i el que signa aquestes 
ratlles. A la de tres i amb la jerarquia, protocol i dis-
ciplina dels ranxos mariners tots els presents ens en-
dinsàrem, cullera en mà, a la cassola del guisat. En 
respectuós silenci paladejàrem les sensacions prime-
res, la simfonia de gustos, l’harmonia d’ingredients, 
l’equilibri de les coccions, el grau d’all o la quanti-
tat de fruit sec, la compensació entre oli i pebrot de 
romesco, però mancava la darrera paraula, la sen-
tència, i fou aleshores que Josep Torres, Fontanet, 
senador de romescos del Serrallo, digué pel costat 
dret d’una dent que com un mèdol té a la boca:

—Senyors… mel.
Mentre els ranxeros ens llançàvem afamats sobre 

el romesco de rap, crec que la deessa Complaença 
va dibuixar un somriure que envaí el Serrallo.
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UN ENÒLEG PER AL POBLE
(1.8.1997)

Ara que el macabeu penja suós, engotimat i tole-
rant, disposat a proporcionar vins frescos i lleugers; 
ara que el xarel·lo ramella apinyat i pinxo, a punt 
de donar cos al vi; ara que el parellada penjarolla 
amuntegat per obsequiar el vi amb sensacions afrui-
tades, fresques, lleugeres; ara que les vinyes entapis-
sen de verd i groc turons, valls i planes i el rellotge 
de la verema s’ha posat en marxa, ara us dic, amics 
lectors, que és hora del seguiment de com s’elabo-
raran els nostres vins, les futures ambrosies amb les 
quals compartirem un somni o potser distraurem un 
ensurt. Ara és l’hora per als tafaners de plaers, per 
als investigadors de bones sensacions, per als caça-
dors d’emocions, d’iniciar, juntament amb la preve-
rema, l’embruixadora aventura del vi. Com anirà la 
collita? Quin grau farem? I si plou? I si no plou?

Dues tendències semblen donar cos al futur dels 
vins: la recuperació d’antigues classes de ceps i la 
identificació del gust del vi amb una terra en concret, 
és a dir, personalitzar al màxim el vi desembrossant-
lo, en tot el procés d’elaboració, de qualsevol artifici 
deixant que la naturalesa disposi.

No fa pas gaires mesos l’Associació Catalana 
d’Enòlegs va celebrar un congrés a Figueres on es 
plantejaren, entre d’altres, dues coses: regulació de 
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l’exercici professional i certificació de la professió, 
que serviria per anar contra l’intrusisme i aclariria la 
responsabilitat enològica de les empreses. Jo hi hau-
ria afegit, amics enòlegs, la possibilitat que es creés, 
per les institucions adequades (Sanitat, Ensenya-
ment, Institut Català del Vi), la figura dels enòlegs 
per al consumidor, per al poble. Enòlegs indepen-
dents, animadors, científics, que ens ajudessin a des-
cobrir l’encant del vi, el tresor que representa cada 
ampolla, el gust de cada copa, la quantitat d’adjec-
tius que desperta el glop d’un vi i, al mateix temps, 
ens donessin valença per desterrar tots aquells vins 
que mai et conduiran al paradís.

Comentàvem no fa pas gaire en un conegut celler 
del Penedès l’escassa bullícia, el poc moviment que 
hi ha els caps de setmana en moltes de les cases de 
la zona que elaboren vi. No hi ha passió, ni delit, ni 
gaudi. Hectàrees de vinyes mudes, odalisques sense 
públic. Si us plau: un enòleg per al poble.
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UN SOPAR DE VEREMA
AL PLA DEL PENEDÈS

(24.10.1997)

Convidats per uns amics del Penedès, amfitrions 
generosos i afables, lluny de protocols envanits i lu-
xes superflus, hem participat en un sopar de verema. 
Ni érem menys que les virtuts, ni més que les muses, 
o sigui que el nivell de conversa estava assegurat i 
no calien ni crits ni gesticulacions. I com que la llu-
na havia parat el rellotge, tampoc ens inquietava el 
temps.

Una taula ampla, liberal i bondadosa, cadires, la 
sala pintada de blanc, plena dels estris de la verema, 
i les viandes exposades damunt de la taula: cromàti-
ques, oloroses, en el seu punt de cocció, componien 
totes plegades una natura morta que obria el desig 
de menjar i batejava de plaers la vetllada. Quasi cap 
distracció; tot es mesurava per les safates plenes, la 
inevitable salivera de tots els comensals i les fres-
ques ampolles de vi (macabeu) que donarien la nota 
festiva i riallera. De tant en tant es filtrava per les 
finestres de l’habitació un perfum de most, de gotim 
xafat, de terra trepitjada que evidenciava l’alè, la 
palpitació del Penedès en aquests dies de verema.

Arengades amb força tall, pa (eixut, no torrat) 
amb tomàquet i uns gotims de macabeu o moscatell 
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d’introducció. Menú que tant fa les delícies del ve-
remador com de prínceps i princeses. De segon, una 
truita de patates, amb les patates molt fetes, cap de 
cremada, i posades a la paella un cop els ous (del 
dia) s’hi han fet un pèl. Una catifa groga saborosa i 
amb un toc de cremositat, acompanyada d’unes tire-
tes de pebrot vermell escalivat, malgrat que enguany 
ha estat dolent per als pebrots i els tomàquets.

I de tercer, una safata de carn a la brasa acompa-
nyada d’una bona amanida de l’hort, on destacava 
la dolçor de la ceba. Per tancar l’àpat, una cistelleta 
de figues collides feia poc.

Com va dir el gastrònom, “a mi m’agraden les 
coses senzilles ben fetes”. Crec que aquí tenim un 
exemple de com una ajustada combinació de la mà 
de la coquessa i els productes més immediats poden 
fer un banquet de palau. Es tracta simplement de 
no malmetre el que la terra, el clima i el tarannà 
de la zona proporcionen. Potser ara que assistim 
a mil experiències culinàries, algunes d’encertades 
i d’altres gens, convé de tant en tant un bany de 
cuina casolana i directa per constatar que en el co-
fre de les troballes coquinàries hi ha lloc per a la 
cuina d’avantguarda i la senzilla i ben feta. Encara 
és temps de verema; encara podeu fer un sopar de 
verema.
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DE FOGONS: TRADICIONALS
I CREATIUS

(8.7.1998)

Convidat pels bons amics de l’Alt Anoia, vaig te-
nir el goig i el plaer de compartir festa gastronòmi-
ca amb una colla de cuiners i cuineres d’uns quants 
pobles de la subcomarca. L’entusiasme, voluntat i 
entrega dels cócs va ser total. Prop d’uns cinquanta 
plats varen ser exposats al veïnat i al públic en ge-
neral. El festival culinari fou generós i autèntic: em-
pedrats, rostits, fricandós, guisats, platillos, porc, 
aviram, bacallà, postres tradicionals, etc., esdevin-
gueren, per al jurat, un niu de discussions a l’hora 
de les valoracions i les puntuacions. El nivell era alt, 
tenint en compte les precàries condicions a l’hora de 
mostrar els plats.

Una cosa va quedar clara: de la cinquantena de 
cuinats, la majoria, per no dir tots, entrarien en la 
categoria del receptari més tradicional, sense cap 
concessió a l’invent o al reciclatge. I si es va alçar 
alguna veu que evidencià la mancança de modernor 
en les coccions o en la presentació, ningú hi prestà 
la més mínima atenció. Allò era un mostrari gastro-
nòmic de la zona i es tractava de ser fidels al tarannà 
culinari dels seus habitants.

Estem assetjats, en gastronomia: ara toca això 
per una onada de creativitat que fa fredor. I benvin-
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guda sia, sí senyor! Però, com en tot, sempre hi ha 
els aprofitats, els penques, els pillets, que es llancen 
pel pendent de l’invent, de la innovació, de l’origi-
nalitat pel guany fàcil, i provoquen el desencís. Si 
el tema acabés aquí, flors i violes!, perquè aquestes 
modes solen passar amb el temps i queden els bons, 
els autèntics. El que succeeix és que amb tanta difu-
sió de la gestació i l’invent, a poc a poc anem arraco-
nant la cuina tradicional. No és possible una pacífica 
convivència entre innovadors i tradicionals? Es veu 
que no! I així en moltes cartes llegim, per exemple: 
marinats, carpaccios, mousse, milfulles, pastissos de 
plats que en els formularis tradicionals tenien, tenen 
el seu nom. Tan sofisticada és la clientela? Tan lle-
pafils són els comensals?

Convindria una revisió a fons de les cartes i els 
menús de segons quins establiments i, com deia el 
poeta, retornar-li al plat el nom que es mereix. Quan 
llegirem en restaurants de cert nom: escudella, es-
tofat de vedella, o llom amb seques o bacallà amb 
samfaina o a la llauna? Va, no tingueu vergonya! Els 
goluts us ho agrairan.

Taules i fogons.indd   16 27/2/06   16:18:59



Taules i fogons 17

SAMFAINA, SI US PLAU!
(7.8.1998)

L’estiu és com un festival epicuri de colors, sensu-
alitat, estimulant i animat. L’estiu és la millor èpo-
ca de l’any per regalar-se, en dolça companyia, una 
bona simfonia de verdures i penso que la samfaina, 
plat únic com no n’hi ha d’altre, n’és el màxim ex-
ponent.

Serveixin aquestes ratlles per recordar el precís 
article publicat a l’Avui del 25 d’agost de 1991 i 
signat per Josep Lluís Font, un dels homes que pos-
siblement saben més de cuina, de literatura i de ci-
nema de casa nostra.

Situava Josep Lluís Font la canícula estiuenca 
com l’estació més apropiada, per la senzilla raó 
que els nostres horts es mostren plens i generosos 
de ceba, tomàquets, pebrots, albergínies i carbassó, 
que són els fonaments del plat. I aconsellava collir i 
cuinar procurant que les verdures no visitessin, com 
turistes amb guia, cap glacera ni cambra.

La gran diferència entre la nostra samfaina i altres 
plats semblants és que els elements que la integren 
s’han de cuinar per separat. És a dir: la ceba amb 
l’element principal —bacallà, pollastre, conill, porc, 
etc.—; el tomàquet en un altre recipient; el pebrot 
fregit, abans lleugerament enfarinat, en un altre; el 
carbassó i l’albergínia es fregeixen també cada un a 
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part. Serà al final que ajuntarem tots els ingredients 
i farem la pitança definitiva.

Proposo que us la mengeu al capvespre —insistim 
que amb bona companyia, en un espai tranquil, poc 
sorollós— i un pèl tebiona: segur que us trobareu al 
vuitè cel per l’acurada i harmoniosa combinació de 
coccions, gustos i melositats. Com els mosqueters, 
“tots per a un i un per a tots”. Això és samfaina. El 
vi el deixem al vostre gust; però, i un rosat?

Passem full. Per als sibarites dels llibres de cuina 
i gastronomia faré un parell de recomanacions. Els 
afeccionats a la rica, tradicional, variada i barroca 
cuina valenciana tenen a mà un Vademécum de co-
cina de la Marina Baixa. 500 recetas tradicionales. 
Autors: Carlos Llorca, Pau de Diego i Àngels Ruiz. 
Col·lecció: Estudios Turísticos. Benidorm. Una au-
tèntica i ordenada meravella del receptari popular de 
la zona. I l’altre: L’exception culinaire française. Un 
patrimoine gastronomique en péril?, es pregunta el 
seu autor, Alexandre Lazareff. Edició: Albin Michel.
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JOVES CUINES A LA CATALUNYA SUD
(9.11.1998)

Sempre ens ha sobtat que, en fer recompte dels 
establiments culinaris ben puntuats, estrellats i re-
comanats per les guies gastronòmiques nacionals, 
el nombre de restaurants de la Catalunya Nord —
Barcelona en amunt— és infinitament superior al de 
la Catalunya Sud —de Vilanova avall—. La diferèn-
cia és quasi abismal. Què succeeix? No hi ha bons 
professionals? Tampoc bons productes? Quines són 
les causes d’aquesta diferència tan grossa? Què li 
manca o li sobra a la gastronomia de la Catalunya 
Sud? Falta divulgació? Penso que de públic n’hi ha i 
que en aquests darrers temps les vies de comunicació 
permeten al metropolità, client en potència, un des-
plaçament més fàcil i ràpid.

Sempre he pensat que les tres grans cuines que 
basculen l’una a l’entorn de Tarragona-Valls (àrea 
de romescos); l’altra, anomenada calera (Ametlla de 
Mar), sucs i arrossos, i la del Delta de l’Ebre (àrea 
poderosa per la diversitat de productes) són un cau 
d’infinites possibilitats. Quin ressort s’ha de greixar 
perquè la maquinària funcioni? O potser el que ha 
succeït és que ha faltat fe, o serenitat, o mètode, o 
il·lusió en les grans possibilitats de les cuines i els 
productes de la Catalunya Sud. Excessiva presència 
de turisme, que ha proporcionat massa confort eco-
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nòmic? Absència, per motius de desconeixement, 
desinterès o distància, per part de comentaristes i 
cronistes de Barcelona, que obrissin la gana dels 
buscadors de perles culinàries?

Sembla, però, que en aquesta tardor de prime-
res fulles grogues i primers vidres entelats, la deessa 
Gasterea ha assaborit les nostres ofrenes i ha inspi-
rat tres joves cuiners a l’edició conjunta d’un llibre: 
La jove cuina de l’Hospitalet de l’Infant i l’Almadra-
va. Carles Barceló, Francesc Blanch i Jordi Núñez, 
en els seus respectius establiments, decidiren, cap a 
l’any 1997, revisar el receptari local, posar-lo al dia, 
trencant amb la monotonia que envoltava les cuines 
de la zona, i donar a conèixer, a qui l’interessi, el 
resultat de les seves experiències. Per això el llibre i 
també la no-renúncia a tenir a la carta plats clàssics 
de tota la vida. És a dir, un intent de sortir de la ru-
tina sense renunciar a la tradició, que jo, com molts 
segurament, agraeixo, perquè devots com som del 
personal tarannà de les cuines de la Catalunya Sud 
volíem freqüentar una sinagoga amb uns colors més 
vius, actuals.
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