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De sempre he estat un busca raons. No em podia estar 
quiet.   Instintivament,  un  rampell  de  fúria   esclatava 
davant la mínima adversitat. No acceptava cap negació. 
Cap contrarietat.  De petit   era  incapaç davant  els  ulls 
esparverats  de  la  meva  mare,   de  parar  el  que  ella 
anomenava  “  crisi  nerviosa”   i  no  deixava  de  ser  un 
accés rabiós  de colera desbocada. Les explosions d’ira 
varen formar part de la meva vida diària com el menjar i 
el  dormir.  Una mirada,  sovint  podia encendre  la  flama 
d’aquell viatge impetuós, d’una baralla  sense possibilitat 
de tornada enrere.
Durant  força  temps  vaig anar  guardant  en una  petita 
capsa  de  fusta   les  dents  i  queixals,  convertides  en 
trofeus  puntuals:  d'un  enfrontament  guanyat,  un 
entrebanc  sortejat,   una victòria davant  l’enemic que 
podia ser qualsevol.
Ja  de més adult, aquest meu mal caràcter m’havia donat 
fama arreu. La gent em saludava a distància, temorosa 
dels  meus  improperis  o  de  les  puntades  de  peu  que 
alguna que altra  vegada acabava donant perquè sí.
Cansat i buscant una solució al vertigen violent que se’m 
portava cada vegada més sovint,  havia provat amb tota 
mena d’ adjuracions estranyes per fer fora   aquesta part 
negativa meva.  Píndoles,  teràpies, hipnosi, i fins i tot la 
psicologia  més  agressiva.  Al  final  l’únic  que  vaig 
aconseguir  és  fer-me  més  mala  sang  pel  temps  i  els 
estalvis emprats. Un de tants metges que em van tractar, 
em va donar un consell : 
-Hauria de buscar un hobby  que l’ajudés a canalitzar la 
seva  malaltia  i   poder  transformar  així  les  seves 
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frustracions en quelcom agradable per a vostè. 
Així  que em vaig posar a pensar.  Vaig mirar al  voltant 
meu, buscant una  afició que em produís plaer,  no en 
tenia gaires: menjar, dormir, de tant en tant algun  Puro 
Havà,  els alcohols destil·lats... 
Va ser un dia de pluja. Estava a casa amb la meva dona. 
A resguard  amb  els  llençols  i  les  flassades   damunt 
nostre, quan me’n vaig adonar. Havia quelcom buscat i 
desitjat  per mi que de tant  en tant era capaç de diluir 
aquell desfici acumulat durant tants d’anys.  Era l’única 
cosa que m’assossegava, que em donava placidesa: era 
tan simple!. Fins i tot  en aquell moment d'immersió en el 
meu descobriment,  tot admirat em trobava en pau amb 
mi  mateix,  completament  relaxat  pensant  en  la  idea: 
M’agradava  el  Tast!!.   Ara  sens  dubte   hauria  de 
comprovar  si no era un miratge. Si podia tenir continuïtat 
en  el  temps  i  en  els  resultats,  a  la  meva  curació 
definitiva,  la  meva  normalització.   Vaig  decidir  fer  un 
estudi complert i totes les probes necessàries, per arribar 
al final de l ‘assumpte: La remissió total.
D’aquesta manera em vaig trobar  buscant i  descobrint 
els diferents  olors, sabors, gustos, colors i tactes, que jo 
anava anotant  puntualment  amb tota   precisió  en  una 
petita llibreta d’anelles. Amb el temps  va esdevenir un 
vici. Per arribar al màxim plaer,  utilitzo  des d’aleshores 
tots els sentits amb fruïció.  La vista em proporciona el 
seu estat,  normalment líquid, el seu aspecte,  la seva 
netedat i   fluïdesa.  El  color i  les seves tonalitats,  em 
confirmen l’ edat, també els matisos, i em donen pistes 
sobre el seu grau de maduració.
Mitjançant  les  flaires   vaig  apreciant  i  comparant  les 
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diferents olors des de les mes primàries fins al  bouquet 
més exquisit. Utilitzo el tast per sentir totes les aromes. 
Les  sensacions  tàctils  em  parlen  de   les  diferents 
textures  i  sumptuositats.   La  temperatura,   de  les 
tèrmiques. De fet, també de les sàpides:  dolç, amargant, 
àcid i salat.  Per últim, la suma de l’olor, del gust i del 
tacte  em  donen  el  Flavor.   “”Aquest  equilibri  i  
harmonia és essencial perquè tingui persistència en  
la memòria i en el temps””.
Prenc  nota  de  tot,   no  em  deixo  cap  detall.  Procuro 
distingir i mesurar  les més mínimes diferències entre un 
tast i un altre. De mica en mica he anat experimentant 
que les meves glàndules salivals poden analitzar com si 
d’un microscopi es tractés  els elements que conformen 
el  subjecte estudiat.  La meva llengua té una habilitat  i 
una sensibilitat que transmet a la resta del cos de forma 
elèctrica i instantània  si es tracta de quelcom carnós o 
simplement carriler.
 El cos d’un gran reserva em pot fer perdre gairebé la 
consciència.  Admiro  trobar la seva  polpa en sentir el 
vellutat  als  llavis.  He  de  reconèixer  que  també m’han 
sobtat agradablement alguns  criances. Al marge d’això 
sobretot em fixo amb l’ estructura, amb el seu “armazón”, 
que  els  sabors  apareguin  potents  i  equilibrats.  En 
destacaria pel meu gust, els rodons que no tenen arestes 
i són completament harmònics, o els robusts, ben dotats 
de cos.
L’ Abocat  manté  certes sensacions  ensucrades,  sense 
arribar  a  ser  dolç.  Evidentment  sempre  dependrà  de 
l’envàs  que el conté. I encara i així n’hi ha de bastos que 
no  et  cansaries   mai  de  degustar-los.  Fins  ara  n’he 
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provat  de  moltes  anyades.  De  diferents  llocs  d’origen. 
Tant  se  val,  tots   tenen  el  seu  punt,  i  ja  els  aniré 
descobrint  amb la meva llengua, olorant-los, i tocant-los 
lleugerament amb els dits,  i  mirant-ne la seva forma i 
color. 
Tot sigui per recuperar la  el seny i la salut. Però he de 
mantenir-ho en secret, perquè estic convençut que mai a 
la vida,  la meva dona podrà entendre que el meu desfici 
pel  tast  sigui un remei per a la meva malaltia, tot i haver 
estat suggerit per un doctor.  Sobretot si es tracta  del 
tast de les vulves  d’altres dones, dels seus sexes oberts 
a  les meves glàndules salivals, a la recerca del sabor 
perfecte, del gust immillorable, i de la meva pau.
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