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Un  dijous  gras  va  estar  a  punt  d’ennuegar-se  amb  un 
bocinet de coca de llardons. Va pensar que hauria sigut 
una manera molt patriòtica de morir. Passar a l’altre barri 
durant una festa popular tradicional, amb una menja que 
aviat serà reconeguda com a patrimoni immaterial de la 
humanitat, li va semblar nostrat, alhora que força chic. Es 
podria  haver  ofegat  amb  aquell  llardó  de  caires 
punxeguts, gros com un duro, de tant sòlid i contundent 
que era. La coca era bona, però quasi li costa la vida. 

El concepte de mort accidental per culpa d’algun element 
típic de la nostra gastronomia, en dia festiu del costumari 
català, es va anar repetint després d’aquell dijous gras de 
manera  sospitosa.  Tant  va  ser  així  que  de  sobte  temia 
cada festa patronal, cada tradicional celebració, cada àpat 
típic i postre nostrat. 

Al  cap de  dues  setmanes,  va estar  a  punt  de  perdre  la 
respiració per culpa d’un pinyol d’oliva arbequina. Es va 
distreure pensant que tenia un gust en el seu punt d’agre i 
amarg, un xic àcid, però de paladar agradable, i el pinyol 
li  va  marxar  gola  endins,  provocant-li  un  tap  gairebé 
mortal. 

Per quaresma va trobar una espina enorme al seu bunyol 
de bacallà. Aquesta gairebé li perfora la tràquea i el deixa 
difunt.  Entre  la  massa  esponjosa  i  gràcil  s’hi  havia 
infiltrat una espasa marina, tant punxeguda i esmolada 
que van caler tres infermeres per destravar-la d’on s’havia 
clavat amb fermesa. 

El dinou de març, quan celebraven Sant Josep a casa del 
seu  germà,  un  parent  va  portar  crema  catalana.  Per 
estrany que sembli,  a  aquest  parent  la crema li  agrada 
lleugera, sense cremar, i  així  la va demanar quan la va 
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adquirir. Molts dels assistents van posar en dubte la poca 
catalanitat  de  la  crema,  ja  que  aquesta  no  portava  la 
crosta de vidre que la coronava com a típica i pura. Per 
unanimitat, van decidir que s’havia de procedir a cremar-
la.  A  falta  d'instrumental  rodó  i  rudimentari,  el  Josep 
amfitrió  va  treure  del  calaix  el  bufador  de  cuina 
professional  que  encara  no  havia  estrenat.  Quan  va 
encendre l’aparell va emetre una fogonada enorme, que el 
va enxampar de ple provocant-li cremades de tercer grau 
a diferents parts del cos. La crema, però, la van menjar 
sense cremar. 

Per si això no l’hagués deixat del tot baldat, al cap d’un 
parell de setmanes i encara amb benes que li protegien 
les cremades de la crema, es va empassar sencer un dels 
ous de xocolata de la mona de la seva fillola, i sort en va 
tenir del cafè calentó que havien acabat de preparar. El 
tallat  el  va  ajudar  a  desfer-se  de  l’ou:  va  acabar  amb 
aquest a l'estómac però els collons per corbata, de l’ensurt 
que va tenir. 

Un dia de primavera, es va reunir amb uns quants amics 
per  preparar  un suquet  de peix.  Com feia  bon dia  van 
decidir cuinar a fora al jardí, on hi tenien un porxo amb 
una cuina a l’aire lliure. Quan ho van tenir tot a punt, es 
va adonar que li faltava el morter per fer la picada i el va 
anar a buscar a dins. Aquest era un morter molt antic dels 
avis  de  l'amfitrió,  que  pesava  una  barbaritat;  carregat 
amb tant considerable pes tradicional es va entrebancar 
amb l’esglaó del porxo i el morter se li va escapar de les 
mans.  Ell  va  caure  a  terra  de  manera  matussera  i  el 
morter li va anar a parar al cap, deixant-lo estabornit. Va 
quedar inconscient, i el van haver de portar a l’hospital 
deixant el suquet al foc sense el toc final. Quan va sortir 
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del  coma  al  cap  d’un  parell  de  setmanes,  buscava  les 
ametlles  torrades  i  el  safrà  per  acabar  la  seva  picada. 
Quan estava a punt d'acabar-se la primavera, ja patia per 
quan arribés el  dia més llarg de l’any.  Sabia que algun 
element  del  patrimoni  cultural  o  del  gastronòmic  li 
jugaria una mala passada, per variar. Sant Joan, però, va 
passar  sense  pena ni  glòria;  fins  i  tot  va trampejar  els 
coets i els petards sense cap lesió important, però després 
va venir  Sant Pere i  més endavant  Sant  Jaume, ja  ben 
entrat l’estiu. La tradició mana acompanyar la coca, en 
totes aquestes tres fites del santoral català, de bons glops 
de  moscatell,  mistela,  vi  ranci,  malvasia  i  garnatxa, 
combinant uns i altres a plaer. 

Així que per Sant Jaume, celebrant l’onomàstica del seu 
cunyat en un celler del Penedès, els van servir coca i van 
fer  un  tast  de  tot  aquell  bé  etílic  i  immaterial  de  la 
humanitat. La coca, com la homònima de Sant Joan, no 
era ovalada com les modernes, sinó com les d’abans: era 
bonica i rodona amb un forat al mig en record del disc 
solar.  Estava  ensucrada  i  poblada  de  precioses  fruites 
confitades, pinyons i ensucrada, llaminera. Una mica més 
i  s’ennuega  amb una cirera,  fixant-se  en  el  seu  delicat 
gust i aroma a anís i pell de llimona. 

El tast va esdevenir abús, i  les ampolles de líquid dolç, 
típic  i  variat,  anaven i  venien  omplint-los  els  vasos  de 
manera copiosa.  Va agafar una trompa considerable,  el 
dinar se li va girar del revés a l'estómac i uns dies després 
encara patia diarrea i un mareig descomunal, però la sang 
no  va  arribar  al  riu  i  al  cap  d’un  mes  se’n  reia  de 
l’aventura,  com  qui  recorda  el  primer  episodi  etílic  de 
joventut.  L’alcohol  tradicional  d’acompanyament  dels 
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postres,  potser  de  tant  dolç,  no  va  propiciar  cap  gran 
terrabastall. 

Al  cap  de  pocs  dies  es  celebrava  al  seu  poble  la  Festa 
Major. Últimament el consistori havia decidit promoure 
l’element gastronòmic més típic al seu poble, l’embotit de 
més tradició:  la botifarra.  S’havia doncs  organitzat una 
petita fira gastronòmica a la plaça del  centre durant la 
celebració de la Festa, per promocionar cautelosament el 
producte  local  als  visitants  que  provenien  de  tota  la 
comarca i part de l’estranger. El diumenge es va decidir a 
fer un mos mentre uns i altres feien rotllanes per ballar 
sardanes i les gralles i els tamborins anunciaven els balls 
de bastons, l’hora de fer pinya i el giravolt de gegants i 
capgrossos. 

Mentre observava una i altra manifestacions tradicionals 
i populars, entre mossegada i mossegada d’aquella sucosa 
i molsudeta botifarra, cuita a la brasa i acompanyada d’un 
bon  pa  de  pagès  amb  tomàquet,  un  dels  gegants  va 
marejar-se de tant giravoltar,  va fer  un mal  pas i  li  va 
caure al sobre, trencant-li tres costelles, la clavícula i un 
parell de dits del peu esquerra. 

El pitjor, però, no fou la trencadissa d’ossos de la Festa 
Major, sinó el desgavell provocat per la celebració de Tots 
Sants. “Tots Sants, tots difunts” es repetia durant aquelles 
nits en vetlla abans d’arribar l’u de novembre, i  encara 
dolent-se de les costelles malmeses. “Per la castanyada, 
castanyes em donaran” es repetia durant el dia, ja dies 
abans de Tots Sants. Van ser, però, tot i els seus temors i 
prediccions,  els  panellets  els  encarregats  de  complir  la 
tradició de les tradicions a l’atac que anava patint al llarg 
d’aquell  any  temible.  Un  bocí  de  vidre  es  va  camuflar 
gairebé letalment a dins d’un panellet dels de pinyons; els 
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seus preferits. Se’l va mirar per tots cantons, amb recel i 
molta cautela, però el parany del panellet va resultar del 
tot invisible als seus ulls cansats. El tros d’objecte tallant 
es  va instal·lar  als  seus  budells  i  va  anar  obrint-los  en 
canal,  provocant  uns  desperfectes  descomunals.  Tant, 
que per tancar el canal de dins li’n van haver de fer un 
altre des de fora,  i  van anar cosint de l’interior vers la 
capa  externa  fins  a  deixar-lo  més  o  menys  apedaçat  i 
capaç d’explicar,  amb llàgrimes als  ulls,  el  que portava 
patint entre llardons, olives arbequines, bunyols, cremes 
cremades, ous de mona, suquets i  picades, vins dolços, 
botifarres i panellets. 

Aquest desfici de plats tradicionals assassins en popurri 
festiu  assenyalat  es  repetia  de  manera  consistent  i 
constant. Al principi d’aquest periple tenia fòbia a cada 
festa patronal, cada tradicional celebració, cada àpat típic 
i postre nostrat. Però després d’un temps en ratxa, ja no 
sabia  si  estar  content  de  sobreviure,  o  si  s’havia  de 
plànyer  de  no  caure  en  combat  tombat  pel  pes  de  la 
tradició. 

A  part  d’estar  en  greu  perill  durant  qualsevol  festa 
popular  tradicional  catalana,  degustant  qualsevol  dels 
seus específics piscolabis típics, també s’ennuegava amb 
qualsevol menja que formés part del corpus culinari del 
seu estimat país: amb la samfaina, el mel i mató, l’ànec 
amb castanyes, l’arròs caldós, els cargols a la petarrellada, 
l’escudella i la carn d’olla, els carquinyolis, l’escalivada, el 
suquet, el pa de pessic, la llebre amb xocolata, el pa amb 
tomàquet,  la  sopa  de  farigola,  els  peus  de  porc  amb 
mongetes  del  ganxet,  el  trinxat  de  la  Cerdanya...  Li 
esdevenien  les  pitjors  desgràcies  mentre  degustava  un 
menjar  blanc,  unes  faves  ofegades,  una  amanida  amb 
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romesco, un cap i pota, un pollastre rostit amb gambes, 
un fricandó, unes mandonguilles amb sípia, una cassola 
d’arròs  negre,  uns  panellets,  una  oca  amb  peres,  uns 
rovellons a la brasa, una fideuà, uns canalons de pagès, 
una crema de Sant  Josep,  un platet  de xai  amb pèsols 
carxofes  i  patates,  un  rostit  de  vedella  amb  tòfones...; 
però el va acabar matant una amanida de patates durant 
un  sopar  de  Nadal  a  Moràvia.  Pensava  que  esquivant 
l’escudella i la carn d’olla, els canalons i la fava del tortell 
de Reis, passaria unes festes tranquil·les, sense haver de 
patir  per  l’amenaça  de  la  tradició,  que  l’assetjava 
trepitjant-li els talons i que el punia gairebé mortalment 
cada dos per tres. 

Aquella  amanida  duia  alguna  cosa  diferent  de  les  que 
asseguraven que duia cada any; li va agafar una reacció 
al·lèrgica  que  semblava  que  el  fulminaria  abans  no  hi 
poguessin fer res. Veient que es posava de tots colors, no 
sabia on era i li costava respirar, van trucar a l’hospital. 
Van  enviar  una  ambulància,  els  conductors  de  la  qual 
celebraven més la nit de Nadal que no pas estaven per la 
feina; anaven del tot embriagats quan el van recollir en 
plena crisi anafilàctica. Van passar un parell de mançanes 
fent  esses,  i  a  la  tercera,  a  l’entrada  del  pont,  es  van 
estimbar marge avall i van col·lisionar contra un camió. 
La porta es va obrir abans de que el vehicle hospitalitzat 
quedés com una llauna, i la llitera amb el nostre home va 
anar a parar a sota de la caixa del camió, quan aquest va 
bolcar.  No  va  saber  mai  si  l’hagués  matat  la  reacció 
al·lèrgica, perquè no va sobreviure a l’accident de camí a 
l’hospital a bord d’una ambulància amb conductors d’alè 
etílic. 
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Una mort no gens nostrada, i  no gens típicament txeca 
tampoc; l’hauria d’haver mort una espina de carpa pels 
volts de les sis de la tarda, per ser del tot nacional. Potser 
així s’hauria guanyat un enterrament d’estat, però mai no 
sabem de quin mal ens hem de morir, patriòtic o no. 
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