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Orígens i secrets de la família

Les receptes del restaurant
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En primer lloc perquè és un regal que fas 

amb les teves pròpies mans invertint temps, 

esforç i concentració. Però, sobretot, perquè 

mai una cosa tan senzilla ha tingut efectes 

tan beneficiosos. Les paraules poden tenir 

molta bona voluntat, però si voleu confortar 

algú que està trist, si voleu distreure algú 

que està capficat, si voleu compartir l’alegria 

d’algú que està content… cuineu per a ell. 

La meva família coneix aquest secret 

des de fa més de vuitanta anys. Ja som 

cinc les generacions que ens hem dedicat 

a cuinar i, així ho espero, fer la vida més 

agradable a totes les persones que han 

passat per Can Riera. 

Per això ara m’agradaria donar-vos a 

conèixer els plats que han construït la his-

tòria de casa meva. Plats de la memòria 

d’una família i d’una comarca que han 

ajudat a aixecar i a mantenir el patrimoni 

col·lectiu de la cuina tradicional del país. 

I com que la memòria no està renyida ni 

amb l’evolució ni amb la creativitat, també 

vull compartir amb vosaltres les prepara-

cions que hem incorporat amb la firma del 

meu fill Sergi. 

Espero que, per a vosaltres, elaborar-

los sigui una experiència tan plena com ho 

és per a mi.

   Mercè Riera

«

»

Sempre he pensat que
cuinar és un acte d’amor.
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tenia vint-i-cinc anys i tothom a Sant Climent deia 
que es quedaria per vestir sants. Per aquella èpo-
ca, la que encara estava soltera a una edat tan 
avançada era perquè tenia algun problema, i nin-
gú no entenia quin era el problema de Mercè. Era 
guapa, treballadora, formal i tenia empenta. Totes 
les virtuts que es poden espererar en una noia com 
cal. Potser sí que tant de caràcter espantava alguns 
nois, però no li faltaven admiradors. Per començar, 
la majoria dels xicots que feinejaven amb son pare, 
que era pescador, li anaven al darrere. I es veu que 
un noi de Barcelona que estiuejava al poble estava 
enamorat d’ella. Però Mercè no els feia ni cas. Les 
amigues li deien que tard o d’hora s’hauria de casar 
amb algú, però ella deia que cap no li acabava de 
fer el pes. Fins que va conèixer Quimet Riera.

Quimet era el fill únic d’un indiano que havia fet 
fortuna a les Antilles i havia tornat a Sant Climent, 
el seu poble natal, poc abans de la guerra de Cuba. 
Va tornar carregat de duros i amb una dona cubana. 
La dona la va perdre poc després de néixer Qui-
met, i els duros van anar desapareixent per culpa de 
males inversions. L’indiano Riera trampejava com 
podia, intentant mantenir un estatus que feia anys 
havia perdut. Havia dipositat en Quimet totes les se-
ves esperances de remuntar. El noi estudiava Dret a 
Barcelona, però no semblava gaire predisposat als 
estudis i, a més, la carrera d’advocat no els trauria 
de pobres, així que l’indiano confiava en casar-lo bé 
per treure’n algun rendiment. L’escollida era la pu-

billa dels Serra, una família de pagesos rics, propie-
taris de terres. Tot i que no eren promesos formals, i 
que els dos joves amb prou feines es coneixien, les 
famílies havien parlat i tothom al poble sabia que un 
dia o altre s’acabarien casant. 

Quimet, però, com qui sent ploure. La pubilla de 
Can Serra li interessava tan poc com els estudis 
de Dret. El que realment li divertia era fer el vermut 
al Casinet i després anar a la platja per xerrar amb 
els pescadors que tornaven de feinejar. I a la platja 
és on Mercè es va fixar en ell per primera vegada, 
quan Quimet només tenia dinou anys, set menys 
que ella.

L’última cosa que s’haurien esperat les amigues 
és que, després de rebutjar tants pretendents, a 
Mercè li agradés un marrec que no tenia ni ofici ni 
benefici. Però és que el noi de Can Riera tenia un 
somriure que enamorava. I era tan simpàtic… Qui-
met empaitava les noies jovenetes, ni s’havia fixat 
en Mercè, a la que veia com una dona feta i dreta, 
però Mercè se’l va mirar i es va dir: “aquest serà 
per a mi”.

I Mercè va aconseguir atrapar-lo a la seva xarxa. 
En sentit literal. Les xarxes dels pescadors s’havien 
d’adobar periòdicament, i d’això se n’encarregaven 
les dones i les filles. Una tarda d’estiu, a la platja, 
Mercè s’ho va fer venir bé perquè Quimet ensope-
gués amb la xarxa que estava reparant i caigués de 
morros a la sorra, als seus peus. Quimet, que era un 
noi ben educat, es va disculpar. Mercè, però, no va 
acceptar les excuses, el va acusar d’enredar-li els 
fils i fer-li malbé la feina de tot el dia. Quimet, morti-
ficat, es va oferir a quedar-se amb ella per ajudar-la 

Tot va començar amb una altra Mercè, 
la primera. El 1916, Mercè Massaguer ja
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a desfer els nusos, sense saber que estava caient de 
quatre grapes al parany de Mercè. 

Mercè va desplegar totes les seves arts, que 
per molt estrany que sembli, van consistir en no 
obrir la boca en tota la tarda. Quimet, que no sabia 
estar-se en silenci, no va callar. Li va parlar de la 
seva mare, l’Adela Cortés, una bellesa havanera a 
qui no va arribar a conèixer; del caràcter endimo-
niat del seu pare, que s’entestava a fer-lo estudiar 
Dret quan ell no estava fet per als estudis; de com 
el que més li agradava a la vida era estar-se sense 
fer res xerrant amb la gent… Quan es va pondre 
el sol, Mercè va recollir les xarxes i va parlar per 
primer cop, per dir-li que l’esperava l’endemà a la 
mateixa hora. 

Quimet, intrigat per aquella dona silenciosa, es 
va presentar l’endemà i l’escena es va repetir. Ell 
que no callava i ella que no badava boca. I així tot 
l’estiu, fins que un dia, en arribar setembre, Mercè 
li va dir que no calia que tornés mai més. Sabia que 
estava promès amb la pubilla dels Serra i no li sem-
blava convenient que els veiessin xerrant en públic. 
Quimet va quedar desconcertat. 

Aquell mateix vespre, Mercè va agafar el mo-
cador i es va presentar a Can Serra. Va demanar 
de parlar amb la pubilla amb l’excusa que venia a 
portar-li un regal de prometatge. A la pubilla li va 
sorprendre que una noia que no coneixia de res li 
oferís un regal, i la va fer passar. Quan es van que-
dar a soles, però, Mercè li va dir que si tornava a 
acostar-se a Quimet Riera se les hauria amb ella, 
perquè Quimet havia de ser seu. La pubilla dels Ser-
ra es va quedar tremolant d’indignació. 

A tot això, Quimet, ignorant tot el que s’estava 
covant a la seva esquena, anava cada tarda a la 
platja esperant trobar Mercè, però ella no hi era 
mai. La tardor anava avançant i l’indiano va deci-
dir que ja havia arribat el moment que el seu fill i 
la pubilla de Can Serra es posessin en relacions. 
Les dues famílies es van reunir a la casa pairal dels 
Serra per parlar de les condicions del matrimoni i 
fins i tot van tenir la gentilesa de deixar que els nois 
passegessin sols pel jardí. Així s’anirien coneixent.

Però tan bon punt van quedar sols, la pubilla, 
que sabia que tenia la paella pel mànec perquè era 
un bon partit, li va dir a Quimet que no estava dispo-
sada a tolerar que el seu promès s’entretingués amb 
altres noies, i encara menys amb una miserable fi-
lla de pescadors molt més gran que ell que s’havia 
atrevit a presentar-se a casa seva amb amenaces. 
Després de sentir el relat de l’entrevista entre Mercè 
i la pubilla, Quimet es va quedar de pasta de mo-
niato.

La tarda va acabar amb un acord tancat entre 
els pares dels promesos i amb un gran desconcert 
en el cervell de Quimet. Que aquella dona silencio-
sa que adobava xarxes hagués tingut la gosadia de 
reclamar-lo com a propi li feia ballar el cap. Segons 
s’ha dit després, Quimet no va tornar a pensar tant 
en la resta de la seva vida com va arribar a pensar 
aquella nit. A les tres de la matinada, fart de fer-se 
preguntes, es va presentar a casa dels Massaguer 
i va picar a la porta. Cinto Massaguer, el pare de la 
família, li va obrir amb camisa de dormir i un ganivet 
d’esbudellar peix pensant-se que trobaria lladres. 
Però qui va trobar va ser Quimet, que li va dir, sense 
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estaven molt enamorats l’un de l’altra, i que Mercè 
no tenia cap motiu per estar gelosa. Sí que és cert, 
però, que si l’amor es pogués mesurar d’alguna 
manera, el de Mercè era superior al de Quimet, 
no perquè ell no l’estimés prou, sinó perquè ella 
l’adorava i estava disposada a qualsevol cosa pel 
seu Quimet. 

ella qui tirava endavant la família, perquè Quimet, 
acostumat a viure de rendes, era incapaç de con-
servar una feina. I això és en part veritat, si més 
no a partir d’un moment determinat. 

Quimet no havia acabat els estudis de Dret i 
per tant no va exercir mai d’advocat. Així i tot, grà-
cies a les influències del seu pare, va aconseguir 
una feina com a passant en un despatx de Bar-
celona, i quan el van fer fora perquè era incapaç 
d’arribar a l’hora, l’indiano el va col·locar amb un 
notari de Mataró. Però aquesta feina també li va 
durar molt poc. 

Seria massa llarg enumerar la quantitat de fei-
nes que va aconseguir i perdre Quimet durant els 
primers anys de matrimoni, però sigui com sigui, 
aquesta inestabilitat laboral mai no va ser un pro-
blema per a la parella. Les amigues que es van 
atrevir a dir-li a Mercè que el seu marit era un 
dropo, van deixar de ser amigues atomàticament. 
A Mercè tant li feia que Quimet no durés gaire a 
les feines. Amb el poc que guanyava en tenien 
prou per sobreviure. A més a més, s’estimaven. 
Què més volien?

preàmbuls, que volia demanar la mà de la seva filla. 
El pobre Cinto es va quedar tan parat que no sabia 
com reaccionar. El silenci es va trencar quan, des 
del fons de la humil caseta de pescadors, va arribar 
la veu de Mercè, donant instruccions al seu pare: 
Digue-li que sí i que se’n vagi a dormir. 

Quan l’endemà Quimet li va dir a son pare que es 
disculpés de part seva amb els Serra perquè tenia 
intencions de casar-se amb la filla d’un pescador, la 
vaixella de la Xina va volar pels aires. L’indiano el va 
escridassar, el va insultar, el va amenaçar amb des-
heretar-lo (cosa que no tenia gaire valor tenint en 
compte que estava més pelat que una canya i l’únic 
que tenia per deixar-li a son fill eren deutes), i quan 
ja no va poder més, li va suplicar que s’ho repensés. 
Però Quimet havia pres la primera, i probablement 
única, decisió ferma de la seva vida: es casaria amb 
Mercè Massaguer tant sí com no. 

I així va ser. Mercè Massaguer i Quimet Riera 
es van casar el 1917. La part “pobra” de la família, 
els Massaguer, van ser els que més van poder con-
tribuir a l’establiment de la nova parella, cedint-los 
la caseta que tenien al Camí Ral, no gaire lluny del 
Casinet de Sant Climent. 

D’històries de Quimet i Mercè en van córrer mol-
tes pel poble. Es deia que Quimet era un seductor 
que empaitava totes les dones de la comarca i que 
tenia un munt d’amants. També es deia que Mercè 
patia d’una gelosia malaltissa que la va portar, fins 
i tot, a estirar-li dels cabells a una veïna acusant-la 
de provocar el seu home perquè havia estès la seva 
roba interior a l’eixida del costat de casa. Però res 
d’això no és cert. La veritat és que Quimet i Mercè 

També es deia que qui duia els
pantalons a casa era Mercè, i que era
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Paella (de peix i closques)
       4-5 racions

400 g d’arròs
200 g de sípia
200 g de calamars
12 gambes 
8 escamarlans
1/2 kg de musclos
200 g de cloïsses
1 pebrot vermell

1 pebrot verd
150 g de tomàquets
100 g de pèsols
1 gra d’all
2 branques de julivert (les fulles)
4 brins de safrà
150 ml d’oli d’oliva
1 l d’aigua 

Poseu oli en una paella i, quan sigui ben calent, salteu-hi els escamarlans. Quan canviïn de color, gireu-
los, deixeu-los coure 1 minut i retireu-los de la paella. Reserveu-los a part.
Després salteu les gambes, i gireu-les també quan canviïn de color. Retireu-les del foc i reserveu-les 
juntament amb els escamarlans.
En el mateix oli, fregiu-hi la sípia, neta i tallada a trossos. Abaixeu el foc (la sípia tarda uns 7 o 8 minuts) 
i, quan sigui tova, retireu-la i reserveu-la a part. Coeu també els calamars, nets i tallats a rodanxes, i 
reserveu-los.
Talleu els pebrots, nets i sense llavors, a dauets de mig cm i deixeu-los fregir uns 3 minuts. Afegiu-hi el 
tomàquet ratllat i deixeu-lo coure uns 10 minuts. Afegiu-hi la sípia i els calamars prèviament cuits.
Afegiu-hi l’arròs i deixeu-ho coure tot junt uns 2 minuts, perquè s’impregnin els gustos.
Poseu-hi l’aigua tèbia. La teoria diu que la quantitat d’aigua ha de ser el doble del volum de l’arròs, però 
a la pràctica això depèn de la intensitat del foc: com més viu és el foc, més de pressa s’evapora l’aigua. 
Està bé tenir sempre aigua tèbia preparada, per si se n’hi ha d’afegir una mica.
Després afegiu-hi la picada feta amb l’all, el julivert i el safrà i diluïda, i repartiu els pèsols i les cloïsses 
per sobre la paella. 
Afegiu-hi les gambes i els escamarlans prèviament saltats: poseu-los radialment per la paella.
Poseu-hi els musclos, nets i prèviament oberts al vapor, i retireu-los una de les closques. Col·loqueu-los 
també radialment i entre gamba i gamba.
Deixeu que la paella faci uns quants bulls a foc ben viu (ha de bullir per tots costats igual). Abaixeu el 
foc fins que l’arròs sigui cuit, uns 15 minuts, i sobretot no el remeneu.
Un cop cuit, afegiu-hi per sobre una branca de romaní fresc i deixeu-lo reposar 4 minuts.

Recepta apareguda al capítol 26 de la sèrie.

Ingredients

Recepta
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400 g d’arròs de gra rodó
1 gra d’all
3 branques de julivert (les fulles)
3 brins de safrà

Arròs amb bacallà
       4-5 racions

2 cebes
3 tomàquets madurs
50 g de sobrassada
100 g de bacallà salat

Ingredients

Recepta

1 gra d’all
2 branques de julivert (les fulles)
150 ml d’oli d’oliva
1 l d’aigua

Arròs de peix 
       4-5 racions

400 g d’arròs
200 g de sípia
200 g de calamars
12 gambes 

Poseu oli en una cassola i, quan sigui ben calent, salteu-hi els escamarlans. Quan canviïn de color, 
gireu-los, deixeu-los coure 1 minut i retireu-los. Reserveu-los. Després feu el mateix amb les gambes i 
reserveu-les juntament amb els escamarlans.
En el mateix oli, fregiu-hi una mica la sípia neta i tallada a trossos, i els calamars, també nets i tallats a 
rodanxes. Retireu-ho i reserveu-ho.
En el mateix oli, sofregiu-hi la ceba, pelada i picada. Deixeu-la fer uns 15 minuts a poc a poc, a foc baix. 
Afegiu-hi el tomàquet ratllat i deixeu-ho coure uns 10 minuts.
Afegiu-hi la sípia i els calamars prèviament cuits. Afegiu-hi l’arròs, remeneu-ho bé i deixeu-ho coure tot 
junt uns 2 minuts, perquè s’impregnin bé els gustos.
Poseu-hi l’aigua tèbia. La teoria diu que la quantitat d’aigua ha de ser el doble del volum de l’arròs, però a la 
pràctica això depèn de la intensitat del foc: com més viu és el foc, més de pressa s’evapora l’aigua. Està bé 
tenir sempre aigua tèbia preparada, per si se n’hi ha d’afegir una mica. Deixeu-ho coure uns 5 minuts.
Feu una picada amb un gra d’all, safrà i julivert picats, i deixateu-la amb una mica d’aigua. Un cop di-
luïda, afegiu-la a l’arròs. Aboqueu-la per tota la cassola perquè es reparteixi bé. Repartiu també cloïsses 
per tota la cassola i, finalment, les gambes i els escamarlans, posats radialment.
Deixeu que faci uns quants bulls a foc ben viu i després que s’acabi de coure uns 10-12 minuts.

Ingredients

Recepta

8 escamarlans 
200 g de cloïsses
200 g de tomàquets
150 g de cebes

En una planxa, escaliveu els tomàquets. Un cop fets, peleu-los i piqueu-los una mica.
Poseu també a la planxa el bacallà, sec i salat, fins que estigui fet. Desfileu-lo i renteu-lo bé, espremeu-
lo molt per treure’n l’aigua i reserveu-lo.
En una cassola amb oli, sofregiu-hi força ceba molt picada i afegiu-hi els tomàquets que heu preparat 
abans.
A mig sofregir, afegiu-hi el tall de sobrassada pelada, aixafeu-lo una mica, barregeu-ho tot bé i afegiu-hi 
el bacallà que heu preparat abans.

20 ml d’oli
1 l d’aigua mineral 
Sal i pebre
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Rodó amb figues o cebetes 
       4-5 racions

1 tall rodó / 800 g de vedella
500 g de figues seques o 

400 g de cebetes de platillo
150 g de ceba
100 g de pastanaga
1 branca de farigola

1 cabeça d’alls
200 g de tomàquet
100 ml de vi ranci
1/2 l de brou
Sal i pebre

Rostiu el rodó, salpebrat i lligat, a la cassola o al forn. Un cop ben daurat per tots costats, afegiu-hi 
les cebes pelades i tallades a octaus, la cabeça d’alls escapçada, els tomàquets nets i tallats a quarts 
i les pastanagues pelades i tallades a rodanxes de 3 cm. Afegiu-hi també la farigola. Deixeu-ho coure 
uns 10 minuts i afegiu-hi el vi ranci. Deixeu-ho reduir i afegiu-hi el brou.
Deixeu-ho coure tres quarts d’hora, o fins que la carn estigui tendra. Retireu la carn i coleu el suc. Un 
cop la carn sigui freda, retireu-ne el fil, talleu-la i reserveu-la. 
Poseu el suc colat altre cop al foc i afegiu-hi una picada feta amb les ametlles i les avellanes pelades i 
torrades i la galeta. Afegiu-hi el julivert.
Afegiu-hi la carn tallada i deixeu-ho escalfar tot junt. 
Afegiu-hi les figues, prèviament rentades, escaldades i deixades refredar en la mateixa aigua, i feu-les 
bullir 10 minuts amb el suc colat abans d’afegir-hi la carn tallada.
Afegiu-hi les cebetes fetes de la següent manera: escaldeu-les 3 minuts i peleu-les (d’aquesta manera 
es pelen molt millor). Després, poseu-les en una paella amb 50 g de mantega, afegiu-hi sal i pebre 
blanc i deixeu que agafin color a poc a poc Tireu-hi un cullerada de sucre i deixeu-lo desfer del tot. 
Afegiu-hi 100 ml de vi blanc i deixeu-ho a foc baix que es vagi fent, aproximadament 1 hora. Afegiu-hi 
la carn tallada i el suc i deixeu-ho coure tot junt 5 minuts.

Ingredients

Recepta

Per fer la picada:
50 g d’ametlles torrades
30 g d’avellanes torrades
1 galeta
2 branques de julivert
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Broqueta de tres botifarres amb verdureta
       4-5 racions

2 botifarres negres
2 botifarres crues 
2 botifarres de perol
200 g de carbassó 

Talleu les botifarres a talls de 4 cm i punxeu-los intercalats en una broqueta. Reserveu-les.
Talleu el pebrot i la ceba a la juliana. Talleu el carbassó a rodanxes i després pel mig, que quedin mitges 
llunes de 0,5 cm de gruix. Salteu les verdures totes juntes amb oli d’oliva, salpebreu-les i reserveu-les.
Coeu les broquetes de botifarres a la planxa i salpebreu-les al gust.
En servir el plat, feu un llit de verdures i a sobre poseu-hi les broquetes de botifarres. Amaniu-ho amb 
oli d’oliva.

Ingredients

Recepta

Filet amb bolets de primavera i puré
       4-5 racions

4-5 filets de 150 g
400 g de trompetes de la mort, 

o carretes, o múrgoles 
3 cebes tendres 

Prepareu els bolets de la següent manera: salteu els alls i les cebes tendres. Afegiu-hi les trompetes de 
la mort, o les carreretes, o les múrgoles, triades i netes de terra. Afegiu-hi el vi blanc, sal i pebre.
Prepareu el puré de patates: renteu-les i feu-les coure amb pell fins que estiguin fetes. Escorreu-les 
i deixeu-les refredar, peleu-les i poseu-les en un bol amb la llet i la mantega. Aixafeu-les bé amb una 
forquilla o passeu-les pel passapuré. Feu muntanyetes amb el puré i poseu-les en una safata que pugui 
anar al forn. Gratineu-les fins que s’enrosseixin una mica.
Coeu els filets, ben polits, al punt o al gust de cadascú. Salpebreu-los a l’últim moment.
Poseu el filet al centre del plat i els bolets i la muntanya de puré al costat.

Ingredients

Recepta

Vi blanc
100 ml de glaça o 

suc de rostit reduït 
500 g de patates

100 ml de llet
50 g de mantega
Sal i pebre

150 g de pebrot vermell
200 g de ceba
Sal i pebre

114-127 La Riera carn.indd   116 28/7/10   14:44:12


