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Qui sóc
Fa una mica de vergonya parlar d’un mateix. Donant-hi vol-

tes, pensant què és allò que de mi us pot interessar, què és allò 
més destacable de la meva vida, m’hi he topat de nassos. Mireu, 
el que m’enorgulleix més de tot el que he fet és precisament allò 
que jo no he fet, que no hi he tingut res a veure: ser filla dels 
meus pares, formar part de la família Parellada i créixer a la Fon-
da Europa, de Granollers.

Ha estat un regal, l’escola dels valors i la meva universitat. 
Feia entrebancar els clients amb les meves curses amb els cami-
nadors, menjava amb el personal i la meva habitació estava just 
sobre la cuina, on m’arribaven les aromes intenses de la carn 
d’olla i els sofregits. 

Sóc la petita de vuit germans. Els pares es van retirar quan 
eren relativament joves i jo era relativament menuda. Se sentien 
cansats i creien que era el moment de cedir el pes de l’ofici als 
meus germans grans. Els meus pares encara tenien molta energia 
per gastar i la il·lusió del pare era trobar una casa pairal on fer 
l’horta i la granja de la Fonda Europa. Van trobar una sensacio-
nal casa, Can Ribas, a Bigues i Riells. Així vaig tenir el privilegi 
de viure al rovell de l’hostaleria i al rovell de la pagesia. Tan bon 
punt els pares van aterrar a Can Ribas van començar a enyorar 
la Fonda. Totes les converses, tots els plats i tota la vida era una 
evocació al meravellós món de l’ofici de servir.

SERVIR, l’ofici més bell, sense servilismes, amb l’alegria de te-
nir la casa plena, la cuina a tot gas, les viandes fresques acabades 
d’arribar i les galtes roges dels clients satisfets. 

I així vaig anar creixent, enyorant un ofici…
A casa han respectat la figura de l’hereu, tan arrelada a la 

nostra cultura. Som vuit germans, ja ho he dit, i jo sóc la petita. 
Si traduïm aquesta dada a la política de l’hereu, vol dir que a mi 
no em tocava ni una peça de la coberteria de l’àvia, per dir al-
guna cosa… El meu germà gran va heretar la Fonda i la resta de 
germans han estudiat carreres i tenen professions liberals.

Al meu pare li agradava molt saber què voldríem ser de 
grans. De ben menuda que ja recordo la pregunta. Jo contestava 
que volia ser ballarina, astronauta o arquitecta de metro, el meu 
pare em fitava i em deia tot seriós: «No, tu de gran has de ser 
clienta». «Ves, i això quin ofici és?» replicava, jo. I ell, em mira-
va amb aquells ulls blaus enfonsats i em deia: «Ja ho entendràs 
quan tinguis l’edat de triar la carrera que voldràs fer».

Quan vaig tenir edat de triar «què volia ser de gran», vaig triar 
tenir un restaurant, a contracor del meu pare, que hagués preferit 
que «fos clienta». I va ser aquell moment quan el meu pare m’ho 
va voler explicar: «Ser clienta és optar per una professió liberal 
que et permeti tenir diners de butxaca, còmodes, i poder anar als 
restaurants els dies que hi va la gent que pot fer vida normal. Els 
que tenim restaurants no la podem fer, la vida normal, hem d’anar 
a sopar dilluns, a tot estirar, ens costa tenir amics i tenir cura de la 
família. El restaurant és com un nen, s’ha de mimar, i costa molt 
deixar-lo amb una cangur. A més, l’afegit de ser petit empresari et 
fa patir tant que no et deixa dormir tranquil».

El pare va continuar: «Ara que t’ho he explicat, què voldràs 
estudiar?».

amb vint-i-cinc anys, vaig obrir Semproniana.
I aquí estic, molts anys després, lligada de mans i peus, i pa-

tint totes les nits, matins, migdies i tardes…, però raonablement 
feliç, com deia aquell amic meu.

Intentant cada dia aplicar allò que els meus pares em van 
ensenyar: SERVIR, amb majúscules, a tots els clients TOT el temps 
que passen a casa, amb tots els MITJANS i la IL·LUSIÓ renovada 
cada dia. 

Què hi faig a Semproniana? Potser seria més encertat pre-
guntar, «què no hi faig a Semproniana?». Perquè la gràcia de 
tot plegat és que a Semproniana hi faig de tot, com tots els bo-
tiguers. Semproniana és una botiga, que en lloc de vendre-hi 
vetes i fils, hi vénen menjar. I els botiguers som una espècie molt 
valuosa en el nostre país, perquè coneixem el material que trac-
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tem, som uns experts i, d’altra banda, coneixem tots els nostres 
clients, i ens hi acabem fent amics. 

On som
I com va ser que una noia de Granollers va anar a petar al 

bell mig de l’Eixample? Doncs, caminant. Com tothom. Sí, sí. 
Jo caminava i vaig veure un rètol que deia ES LLOGA. No és una 
història gaire apassionant ni és digna de novel·la, però la cosa va 
anar d’aquesta manera.

Jo buscava un petit local on encabir-hi mitja dotzena de taules 
per servir uns vint clients. Un espai mignon que amb una ullada 
veiés tots els clients. Però em vaig enamorar de la llum que tras-
passava una claraboia, vaig quedar literalment enlluernada. 

El local al carrer Rosselló, molt a prop de l’Hospital Clínic i 
del Mercat del Ninot, no és ni de bon tros petit, ans al contrari, 
és enorme! 

Quan vaig demanar que me l’ensenyessin, no vaig poder-ho 
evitar, me’l vaig quedar encara que superava amb escreix les me-
ves possibilitats econòmiques i les meves capacitats de gestió. 

Vaig quedar totalment seduïda per la immensa sala, oberta, 
lliure d’obstacles, només trencada per unes bellíssimes columnes 
de ferro colat que parlen d’un passat industrial propi dels locals de 
l’Eixample esquerre. Si a la part dreta de l’Eixample hi ha els ha-
bitatges dels senyors que van fer pessetes a l’època daurada de la 
indústria catalana, a l’esquerra d’aquest barri emblemàtic de Bar-
celona s’hi trobaven els magatzems i les indústries. Són locals des-
pullats, sense ornaments, funcionals, però extremadament bells. 

El senyor Miquel, un editor de llibres de comptabilitat, va com-
prar els baixos per instal·lar-hi el negoci. Durant seixanta anys 
va apujar la persiana cada matí fins el dia que es va jubilar, al 

després que tanqués les portes. Només hem estat dos amos en 
aquell local, el senyor Miquel i nosaltres. Conservo com una 
relíquia el rètol de l’Editorial Miquel, el vaig penjar en un lloc 
ben visible a l’entrada del restaurant. L’objectiu de situar el rètol 

en un lloc tan privilegiat, que es veiés només entrar al local, 
és una estratègia per donar-me ànims. Hi ha matins que arribo 
molt cansada a Semproniana, el dia anterior hem treballat molt i 
he anat a dormir tard. Aixeco la persiana i la mirada topa amb el 
rètol de l’Editorial Miquel, i penso: «Va, noia, som-hi, només et 
falten cinquanta-tres anys, o quaranta-dos (quan escric aquestes 
línees) per treballar-hi tants anys com el Sr. Miquel». El rètol és 
el meu «Déu vos guard», el «Sant Tornem-hi», i de debò que 
m’ha ajudat a superar moments de defalliment. 

El dia que per primera vegada vaig veure el que seria Sempro-
niana va ser com retrocedir al passat, a una manera de treballar 
que ara ja no té sentit: taules de despatx de fusta bona, prestat-
geries plenes de llibres arrenglerats, papers com si esperessin que 
algú entrés a fer comandes i molta pols que surava per l’ambient, i 
jugava a fer tintetes amb la llum que entrava per la claraboia. 

Me’n vaig enamorar.

Qui som
Un restaurant no el fas sol. Hi ha un tot un equip que treballa 

fermament. Qui té un equip té un tresor, encara que sembli cursi 
dir-ho. Que et donin suport, marxar un vespre tranquil, saber 
que tots tenim l’esperit de tirar endavant, de fer-ho bé, bon hu-
mor i interès sincer perquè el client estigui ben atès, no és mitja 
vida, és la vida sencera!

Tots som importants, i no és una frase feta, perquè des del 
xef fins al rentaplats tenen una feina que si no es fa bé, el client 
ho copsa. 

A la cuina, el Juancito a la partida de les carns; el Manolo als 
peixos; el Kurram amb les amanides i l’Oriol controlant-ho tot; 
són puntals que si falten, tot trontolla. 

I el mestre, en Joan Pluvinet, el xef, la persona que més ad-
miro, el que m’ha ensenyat tot el que ha après als fogons des que 
té ús de raó. En Joan és de Granollers, com jo, i el conec des de 
petita. Li ho vaig dir, un dia: si véns amb mi a Barcelona em veig 
en cor d’obrir un restaurant. Sense tu, és inviable. I des de molt 
abans d’obrir Semproniana, vam començar a treballar-hi, imagi-
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nant-lo, pensant quins plats faríem, somiant-hi, perquè si no hi 
somnies, no té cap sentit embrancar-se en una aventura així. 

A la sala, la Gina, la Patty i el Luis, ells serveixen, sempre 
amb la discreció per bandera. L’Àngela fa la neteja, no en po-
dríem prescindir de cap de les maneres. L’Esther, a la recepció, 
entre telèfons, benvingudes i ordinador, no perd el somriure. El 
Sam, que no para i mai no es cansa, és qui porta els altres dos 
restaurants, el Petra i el Pla dels Àngels. I el meu marit, en Santi, 
que si no s’hi hagués implicat, res no funcionaria, ni els restau-
rants ni la nostra família, i això sí que és important.

Hem crescut amb Semproniana, i Semproniana ha crescut 
amb nosaltres. Teníem una idea, clara, claríssima, i el resultat 
no té pràcticament res a veure amb la idea inicial. Ha canviat 
totalment, com un mitjó, tot i que no escau parlar de mitjons en 
un restaurant!

Què ha passat en el procés? Per què la idea resultant difereix 
tant de l’original? Doncs perquè escoltem els clients, llegim, ob-
servem, mirem amb què disposem i llavors allò que volíem fer ha 
evolucionat a això que hem fet.

On comprem
Un plat es comença a elaborar molt abans d’entrar a la nostra 

cuina. Es poden cuinar plats saborosos amb aliments que no són 
de primera qualitat. Però, fer plats poc gustosos a partir de matè-
ries primeres de gran qualitat és molt difícil. Sona a tòpic, però val 
la pena que el procés culinari parteixi d’aliments de bona qualitat. 
No sempre és possible gaudir dels tomàquets que ens porta en 
Pep Salsetes, ni de les maduixes d’en Dídac, i sovint ens hem de 
situar en un marc qualitatiu més modest, però és fonamental vigi-
lar la qualitat de la matèria primera, perquè el client ho nota. 

Estar al costat del Mercat del Ninot és un factor fonamental 
per al bon abastiment de Semproniana. Dic que és fonamental, 
perquè com a la majoria dels mercats les matèries primeres són 
excel·lents, el tracte és exquisit i la immediatesa és un avantatge. 
Com en tots els locals urbans, l’espai destinat a cuina i serveis 
és sempre reduït. Per això el mercat és com la nostra nevera. 
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Coca de rocafort i nous
Ingredients

250 g de farina
150 ml d’aigua
25 g de llevat de forner
10 g de mantega
un polsim de sucre
un grapat de nous
100 g de rocafort
uns tomàquets cherry
oli d’oliva

Preparació

Piquem les nous i les barregem amb la farina. Escalfem una mica 
l’aigua on desfarem el llevat. Hi afegim la mantega, la sal i el 
sucre. Fem un volcà amb la farina i a dins hi afegim la mescla de 
l’aigua amb el llevat. Ho barregem i ho pastem fins que la massa 
se’ns desgreixar de les mans. Ho deixem reposar quinze minuts, 

L’estirem en cercles i posem els tomàquets cherry, el rocafort a 
trossets i un rajolí d’oli.

Històries

La característica fonamental del formatge rocafort és el seu 
«florit» controlat, que proporciona fortor, gust i aroma a la llet 
d’ovella de quatre races diferents. A les coves de Calambou, al 
sud de França, s’hi cura el formatge rocafort. Són unes mun-
tanyes foradades, permanentment airejades i amb una irrigació 
important. Temperatura, humitat i oreig fan que es desencadeni 
el Penicillium roqueforti, el fong imprescindible que transforma els 
sucres de la llet d’ovella en un sabor agre, potent i deliciós que 
les nous equilibren. 

Cruixent de llagostins 
i pesto
Ingredients

12 llagostins
1 paquet de pasta kataifi
25 g de mantega fosa
sal

PER AL PESTO:
un manat de fulles d’alfàbrega
un grapat de pinyons 
20 g de parmesà ratllat
1 gra d’all
oli d’oliva

Preparació

Pelem els llagostins traient el cap i la closca. Els retirem l’intes-
tí. Els salem. Els emboliquem amb pasta kataifi, els pintem amb 

Preparem el pesto, simplement triturant tots els ingredients. Ser-
vim el cruixent de llagostins acompanyats del pesto.

Històries

Quan vam obrir Semproniana el meu ideari de cruixents no ana-
va més enllà del tortell de pasta de full amb nata dels diumenges. 
Per això el descobriment de la pasta brick (marroquina), la phyllo
(turca) i la kataife (grega) em van deixar amb la boca oberta. Es com-
pren fetes i cada vegada es troben més als supermercats. Es couen 
en pocs minuts al forn i sempre queden cruixents. Les podem 
farcir de tot. Només hem de procurar que la part «sucosa» de 
l’aliment no toqui la pasta per no humitejar-la en excés. Si les 
volem brillants, les pintarem amb mantega fosa o rovell d’ou.
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Amanida de remolatxa, 
meló i seitons
Ingredients

200 g de barreja d’enciams
2 remolatxes cuites
200 g de meló
12 seitons en vinagre
oli d’oliva suau i sal

Preparació

Netegem la barreja d’enciams i els eixuguem bé. Tallem una de 
les remolatxes cuites i la posem al vas de la batedora. La cobrim 
amb oli, i afegim una culleradeta de sal. Ho triturem bé fins 
aconseguir un puré fi i ho posem en un biberó. Tallem el meló i 
tallem l’altra remolatxa a dauets. Combinem la remolatxa amb el 
meló i l’escarola. Ho coronem amb tres seitons en vinagre i ho 
acabem amb unes línies de «salsa de remolatxa».

Històries

De la remolatxa l’únic que m’agrada és el seu color vermell intens. 
No m’agrada parlar del que no m’agrada, perquè ofens a qui li 
agrada. Us ha passat mai? Dius «no m’agrada això» i immediata-
ment hi ha qui t’intenta convèncer de les meravelles del producte 
en qüestió. Ep! Jo sóc la primera, sempre intento animar tothom 
a ser obert i tastar el màxim d’aliments, perquè tots tenen la seva 
gràcia i molts depenen de com es couen. Tot plegat per dir que, 
a mi, la remolatxa, amb el seu gust de terra humida, no m’agrada 
gaire, però que el seu color vermell impactant m’atrau moltíssim. 
Per això, en aquest plat on predominen els colors bàsics, un cor-
dó de remolatxa és un encert. I només sota tortura, després de 
molts anys d’anar explicant arreu que no m’agrada la remolatxa, 
confessaré que tampoc no està tan malament. 

Amanida de cuscús, 
tomàquets i avellanes
Ingredients

300 g de sèmola de cuscús precuinada
2 tomàquets madurs
4 tomàquets secs en oli
1 cogombre
1 pebrot vermell
2 cebes tendres
un grapat d’avellanes
150 ml d’oli d’oliva
unes gotes de suc de llimona
fulles de menta (opcional)
un parell de cullerades d’oli d’avellana (opcional)

Preparació

Tallem els dos tipus de tomàquets, el cogombre, el pebrot i la ceba 
tendra a dauets. Trinxem les avellanes i les barregem amb l’oli d’oli-
va i d’avellana, i el suc de llimona per fer la vinagreta amb un polsim 
de sal. Posem aigua a bullir i un cop arrenqui el bull, ja fora del 
foc, cobrim el cuscús, hi afegim una mica de mantega i esperem 
un minut que la sèmola embegui l’aigua. Un cop fred, amb una 
forquilla, separem els grans de cuscús.
Barregem tots els ingredients en un bol i ho amanim amb la vina-
greta. Ho deixem a la nevera un parell d’hores fins l’hora de servir.
Si es vol, es pot acabar amb fulles de menta fresca.

Històries

El cuscús, un aliment que es menja des de l’abisme dels temps, bàsic 
a l’Àfrica del Nord, és un d’aquells aliments que s’ha implementat a 
casa nostra amb total naturalitat, arran de la segona onada d’immi-
gració o, potser, arran la fal·lera viatgera i turística dels catalans.
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Colomí amb ratafia 
Ingredients

4 colomins eviscerats
300 ml de ratafia 
200 ml de brou d’au
1 pastanaga picada
4 escalunyes
20 g de farina
20 g de mantega 
1 branca de canyella
sal i pebre

PER A LES CEBES CARAMEL·LITZADES:
200 g de cebes platillo
100 g de sucre
1 branca de romaní

Preparació

Comencem fent la salsa: sofregim les escalunyes i les pastana-
gues picades. Quan siguin ben toves, afegim la farina i l’enros-
sim. Posem la mantega, la ratafia, la canyella i el brou. Ho fem 
reduir fins que espesseixi i ho passem pel colador xinès. 
Escaldem les cebes platillo un minut. Les refredem i les pelem, 
les posem en un cassó amb un dit d’aigua, el sucre i el romaní. Ho 
coem, a foc lent, fins que evapori tota l’aigua i caramel·litzin.
Salpebrem el colomí tallat a quarts. Coem els pits per la part 
de la pell en una paella antiadherent, durant dos minuts, a foc 
mitjà. Volem obtenir la pell cruixent i la carn una mica crua. Pel 
que fa a les cuixes, les salpebrem i en una plàtera les fem al forn 

Servim el colomí regat amb la salsa i acompanyat amb les cebes 
platillo.

Cruixent d’ànec amb 
alls tendres i salsa 
agredolça
Ingredients

4 cuixes d’ànec confitades
1 terrina de mousse d’oca o d’ànec
4 làmines de pasta brick
2 cebes
2 pastanagues
4 alls tendres
4 cullerades de melmelada de móres
2 cullerades de mostassa a l’antiga
oli d’oliva
sal i pebre

Preparació

Ratllem la pastanaga. Sofregim la ceba picada, molt lentament, 
fins que quedi ben enrossida, afegim la pastanaga ratllada i els 
alls tendres picats. Ho fem coure uns deu minuts a foc lent. 
Desossem les cuixes d’ànec i barregem la carn de l’ànec amb les 
verdures sofregides.
Posem l’equivalent a una quarta part del farcit al mig de la là-
mina de brick, posem una cullerada de mousse o paté d’ànec i 

minuts, o fins que la pasta brick agafi un to daurat.
Mentrestant, preparem la salsa, simplement barrejant la mostas-
sa amb la melmelada de móra.
Servim els bricks amb la salsa de mostassa i móra.
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Ingredients

PER AL SABLÉ:
120 g de sucre
125 g de mantega
150 g de farina
1 culleradeta de llevat químic
1 ou i 1 rovell
sal

PER A LA TRUFA DE XOCOLATA:
500 ml de nata líquida
600 g de gotes de xocolata
30 g de mantega

PER A LA COBERTURA DE BAILEY’S:
500 ml de nata d’un mínim de 33% de matèria grassa
125 g de sucre
100 ml de cafè fort
3 fulles de gelatina neutra
100 ml de Baileys

Preparació

Comencem amb el sablé: barregem tots els ingredients i els treba-
llem lleugerament, fins aconseguir una massa homogènia. L’embo-
liquem en plàstic film i la refredem una hora a la nevera. L’estirem 
entre dos papers de forn i cobrim la base d’un motlle desmuntable. 
No passa res si es trenca la massa, l’anem recomponent amb les 
mans. La refredem un mínim de trenta minuts abans de coure-la. 

Per fer la trufa, bullim la nata líquida i, fora del foc, hi posem la 
xocolata i la mantega. L’emulsionem amb unes barnilles fins que 
ens queda brillant i fi. Quan no estigui molt calent, però tampoc 
fred, cobrim la base de sablé amb la trufa. Ho fem quallar a la 
nevera.

Sablé de xocolata i Baileys 

I ara, fem la crema de Baileys. Posem en remull els fulls de gelatina 
en aigua freda, uns minuts, fins que s’estovin. Un cop estovats els 
incorporem en un bol amb el cafè ben calent perquè es desfacin 
bé. També hi incorporem el sucre, el Baileys i ho remenem bé. A 
continuació ho deixem refredar a temperatura ambient. Mentre es 
refreda, muntem la nata (ha d’estar freda perquè munti). Quan la 
mescla de cafè ja sigui freda, hi incorporem la nata muntada, amb 
compte, remenant de baix cap a dalt fins que ens quedi una mescla 
homogènia. Omplim una màniga pastissera i cobrim la trufa de 
xocolata, un cop freda i quallada. La fem quallar a la nevera durant 
un mínim de dues hores. La tallem amb cura, a daus quadrats i la 
servim acompanyada de crema anglesa i salsa de xocolata.

Històries

Aquesta és una recepta resultat dels canvis de la moda en gastrono-
mia. Perquè per curiós que ens pugui semblar, la moda és determi-
nant en com mengem i com bevem. En aquest sentit, les begudes 
encara pateixen més els embats de les modes. Així, doncs, l’armari 
dels licors és com una botiga de brocanters, on anem veient com 
van quedant arraconades les begudes que van tenir una època d’es-
plendor i, ara, ningú les recorda. D’ençà que vaig obrir Sempronia-
na, he vist com s’arraconaven els brandis, els whiskies de malta, els 
licors de fruites, el marc de cava, el Marie Brizard, el patxaran, el 
Grand Marnier i el Baileys. La quarta vegada que trec la pols a una 
d’aquestes ampolles decideixo que a alguna en concret li ha arribat 
l’edat de la jubilació definitiva. A vegades cauen a l’olla dels guisats 
i altres vegades, van a petar a un plat com en el cas d’aquestes pos-
tres, en les quals vaig acabar la darrera ampolla de Baileys. Ara bé, 
el «problema» és que el plat, en aquest cas les postres, agradi als 
clients, perquè llavors, un cop acabada l’ampolla et veus impel·lit a 
comprar-ne una de nova! Per tant, l’objectiu de les postres: «acabar 
com sigui aquella ampolla de licor» es transforma en una nova des-
pesa: «comprar aquella ampolla de licor al preu que sigui!».
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